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ABSTRAK 

Abstrak 

PENGARUH MUROTTAL AL-QUR’AN TERHADAP PENGENDALIAN 

EMOSI (ANGER MANAGEMENT) DAN TEKANAN DARAH PADA 

PENDERITA HIPERTENSI 

Choirina Nur Aziza 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

choirinana@gmail.com 

 

Pendahuluan: Murottal Al-Qur’an merupakan salah satu intervensi non 

konvensional dalam mengendalikan emosi seseorang yang mempengaruhi tekanan 

darah pada penderita hipertensi karena dengan mendengarkan murottal Al-Qur’an 

selama beberapa menit atau jam dapat memberikan dampak positif bagi tubuh 

seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh murottal Al-

Qur’an terhadap pengendalian emosi (Anger Management) dan tekanan darahpada 

penderita hipertensi. Metode: Penelitian ini menggunakan quasi-experimental 

pretest-posttest with two group design. Total sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 44 responden penderita hipertensi yang ditentukan berdasarkan kriteria 

inklusi. Analisis ini menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test dan Mann-

Whitney U Test. Variabel independen dalam penelitian ini adalah murottal Al-

Qur’an dan variabel dependen adalah pengendalian emosi (Anger Management) 

dan tekanan darah. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan tingkat 

pengendalian emosi dengan cara mengatasi emosi negative, mampu menenangkan 

diri, dapat mengontrol emosi dan dapat menunjukkan respon emosi yang tepat. 

Pengendalian emosi kelompok perlakuan (p=0,000) dan kelompok kontrol 

(p=0,001), pada tekanan darah (sistol p=0,000), (diastol p=0,001) dan tidak terdapat 

perbedaan tekanan darah pada kelompok kontrol (sistol p=0,317 dan diastole 

p=0,705). Pada Uji Mann-whitney pada pengendalian emosi (p=0,000), tekanan 

darah sistol (p=0,004) dan tekanan darah diastol (p=0,064). Diskusi: 

Mendengarkan murottal Al-Qur’an dapat memberikan dampak positif, karena dapat 

memberikan ketenangan dan perasaan nyaman yang dapat mengendalikan emosi 

marah dan tekan darah. Perawat dapat memberikan intervensi mendengarkan 

murottal Al-Qur’an pada penderita hipertensi untuk mengendalikan emosi marah 

dan tekanan darah. 

 

Kata Kunci: Murottal Al-Qur’an, Pengendalian Emosi, Anger Management, 

Tekanan Darah, Hipertensi 
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ABSTRACT 

Abstract 

THE EFFECT OF AL-QUR'AN MUROTTAL ON ANGER 

MANAGEMENT AND BLOOD PRESSURE IN PATIENTS WITH 

HYPERTENSION 

Choirina Nur Aziza 

Faculty of Nursing Universitas Airlangga 

choirinana@gmail.com 

Introduction: Al-Qur'an Murottal is one of the nonconventional interventions in 

controlling human emotions and influencing blood pressure in patients with 

hypertension because listening to Al-Qur'an Murottal for several minutes or hours 

can have a positive impact on one's body. The purpose of this study was to 

determine the effect of Al-Qur'an Murottal on emotional control (Anger 

Management) and blood pressure in patients with hypertension. Methods: This 

study used quasi-experimental pretest-posttest with two group designs. The total 

samples in this study were 44 respondents with hypertension who were determined 

based on inclusion criteria. Because the normality of data were not normally 

distributed after being tested,Wilcoxon Signed Ranks Test and the Mann-Whitney 

U Test were used to analyse this study. The independent variable was Al-Qur'an 

Murottal and the dependent variableswere emotional control (Anger Management) 

and blood pressure. Results: The Wilcoxon Signed Ranks Test showed differences 

in the level of emotional control in the treatment group (p = 0,000) and the control 

group (p = 0,001), blood pressure was different in the treatment group (systolic 

blood pressure p = 0,000 and diastolic blood pressure p = 0,001) and there was no 

difference in blood pressure in the control group (systolic blood pressure p = 0.317 

and diastolic blood pressure p=0.705). The Mann-Whitney U Test showed 

differences in the level of emotional control in the treatment group and the control 

group (p = 0,000) and there were differences in blood pressure between the 

treatment group and the control group (systolic blood pressure p=0.004 and 

diastolic blood pressure p = 0.064). Discussion: Listening to Al-Qur'an Murottal 

can have a positive impact because it can provide calm and a comfortable feeling 

that can control anger and suppress emotions. So Nurses can provide Al-Qur'an 

Murottal listening interventions for patients with hypertensionthat control patients’s 

anger and suppress blood emotions. 

 

Keywords: Al-Qur'an Murottal, Emotion Control, Anger Management, Blood 

Pressure, Hypertension 
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DAFTAR SINGKATAN 

Daftar Singkatan 

Q.S  : Al-Qur’an Surat 

mmHg  : millimeter raksa 

RAA  : renin-angiostensin-aldosteron 

SD  : Sekolah Dasar 

SMP  : Sekolah Menengah Pertama 

SMA  : Sekolah Menengah Awal 

PT  : Perguruan Tinggi 

SAK  : Satuan Acara Kegiatan 

SPO  : Standar Prosedur Operasional 

ACTH  : Adeno Cortiko Tropin Hormon 

CRF  : Cortikotropin Releasing Faktor 

TD  : Tekanan Darah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal 

tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus menerus lebih dari suatu 

periode. Hipertensi memiliki prevalensi yang tinggi pada masyarakat umum, 

merupakan faktor risiko utamapenyebab kematian terbesardi seluruh dunia, 

menjadi penyebab terjadinya stroke dan penyakit jantung koroner (PJK) (Bhagani, 

Kapil dan Lobo, 2018). Mulai dari anak-anak sampai lansia sangat berisiko 

terhadap terjadinya hipertensi. Mayoritas hipertensi pada anak-anak praremaja 

disebabkan oleh penyebab sekunder seperti patologi pada ginjal. Pada anak-anak di 

atas 10 tahun, kejadian hipertensi primer atau esensial di mana tidak ada etiologi 

yang dapat diidentifikasikan menjadi semakin signifikan. Ada beberapa penelitian 

yang telah mencoba untuk menentukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap 

hipertensi primer pada anak-anak. Namun, bukti menunjukkan bahwa anak-anak 

yang lebih tua dan remaja dipengaruhi oleh faktor risiko yang sama yang dihadapi 

orang dewasa. Faktor-faktor risiko ini dianggap tidak dapat diubah (misalnya usia, 

jenis kelamin, ras, riwayat keluarga) atau dapat dimodifikasi (misalnya, obesitas, 

gaya hidup, merokok, koping terhadap stres) (Starner dan Peters, 2015). 

 Penelitian awal tentang kaitan antara emosi dan perilaku emosional dengan 

penyakit hipertensi. Kemarahan adalah emosi yang telah menerima banyak 

perhatian penelitian karena memunculkan peningkatan kardiovaskular yang kuat. 

Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat kemarahan yang berlebihan serta gaya 
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ekspresi kemarahan yang berbeda (penekanan, ekspresi, atau kontrol kemarahan) 

dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan. Orang dengan tingkat 

ekspresi kemarahan yang tinggi ditemukan berisiko tinggi untuk penyakit jantung 

koroner dan peningkatan reaktivitas tekanan darah terhadap stres. Hal ini terutama 

berlaku untuk pria. Penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih mungkin untuk 

mengelola atau menekan kemarahan mereka dalam hati, dengan penekanan terkait 

dengan tekanan darah tinggi(Starner dan Peters, 2015). 

Spielberger menjelaskan bahwa pengungkapan kemarahan adalah anger in, 

anger out, dan anger control. Pengendalian emosi sangatlah penting dalam 

kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat 

konflik batin yang memuncak. Emosi dan reaksi jiwa seperti marah, sedih, takut 

dan gelisah dapat meningkatkan sekresi hormon adrenalin dan noradrenalin, 

sehingga mengakibatkan bertambahnya detak jantung (Tharayyarah, 2013).  

Masalah hipertensimeningkat, dengan prediksi bahwa sepertiga orang 

dewasa diseluruh duniaakan mengalami hipertensi pada 2025. Namun 50% dari 

individu-individu ini tidak melakukan pengobatan dan terapi untuk mengendalikan 

tekanan darah mereka. Padahal 50% dari mereka membutuhkan perawatan 

(Bhagani, Kapil dan Lobo, 2018). Hasil penelitian sporadis di 15 Kabupaten/ Kota 

di Indonesia, yang dilakukan oleh Felly PS, dkk (2011-2012) dari Badan Litbangkes 

Kemkes, memberikan fenomena 17,7% kematian disebabkan oleh Stroke dan 

10,0% kematian disebabkan oleh Ischaemic Heart Disease (IHD). Dua penyakit 

penyebab kematian teratas ini, soulmate faktor nya adalah Hipertensi (Pusat Data 

dan Informasi Kemenkes RI, 2018). Data di Dinkes Bojonegoro jumlah penderita 

hipertensi periode Januari-Juni 2013 sebanyak 22.375 orang (Kominfo Provinsi 
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Jatim, 2013). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Riskesdas (2013) 

untuk mengetahui prevalensi gangguan mental emosional (distres psikologis) di 

Indonesia diketahui bahwa terdapat 6, 5% orang yang memiliki gangguan mental 

emosional pada provinsi Jawa Timur. Sedangkan berdasarkan pada survei 

pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu diketahui bahwa 

banyak penderita hipertensi yang datang untuk melakukan pemeriksaan di 

puskesmas yang mengeluhkan adanya tekanan atau tuntutan pada diri mereka, 

seperti misalnya adanya tuntutan pekerjaan, tuntutan ekonomi, dan sebagainya yang 

membuat mereka pada akhirnya mengalami stress (Islamiet al., 2015). 

Pada survey data awal pada Puskesmas Kota Bojonegoro didapat jumlah 

penderita hipertensi periode Januari-Agustus 2018 sebanyak 2.402 orang dan 

khusus penderita hipertensi di Desa Sukorejo berjumlah 313 (Puskesmas Kota 

Bojonegoro, 2018), delapan dari sepuluh penderita mengutarakan apa yang 

dirasakan saat mengalami tekanan darah tinggi, kepalanya sangat pusing, apabila 

ada sesuatu hal yang membuat emosinya tidak stabil dia sering merasa ingin marah 

dan tidak bisa mengontrol emosi marahnya. 

Faktor genetika terlihat sebagai salah satu fasktor risiko hipertensi. Selain 

itu, mereka yang mudah stress dan memiliki emosi negatif yang memiliki 

kemampuan pemulihan rendah terlihat lebih banyak yang menderita hipertensi. 

Stress sering kali dianggap sebagai kontributor utama dari hipertensi. Berbagai 

penelitian, baik di laboratorium maupun dalam lingkungan sehari-hari, dilakukan 

untuk melihat hubungan antara stress dengan hipertensi, dan ke semua jenis 

penelitian mendukung hubungan ini. Orang-orang yang merekok, peminum berat, 

yang mengalami kondisi hidup yang penuh stressor. Penderita hipertensi terlihat 
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lebih sensitif terhadap stress (Hasan, 2008). Oleh sebab itu, yang mengalami 

tekanan darah tinggi atau penyempitan pembuluh arteri agar menghindari emosi 

dan amarah (Tharayyarah, 2013). 

Secara ilmiah terbukti bahwa sejumlah hormon nor-adrenalin dalam darah 

dapat bertambah sampai dua atau tiga kali lipat dalam posisi berdiri selama lima 

menit. Sementara hormon adrenalin, hanya naik sedikit ketika berdiri. Sementara 

itu, tekanan jiwa atau emosi dapat menyebabkan penambahan kadar adrenalin 

dalam jumlah besar (Tharayyarah, 2013). Sedangkan hipertensi sendiri dipengaruhi 

oleh hormon kortisol. Kortisol sebagai glikokortikoid adalah berperan besar dalam 

proses metabolisme glukosa serta metabolisme protein dan lemak melalui 

peningkatan proses glukoneogenesis di hati dan berperan dalam proses adaptasi 

terhadap stress. Fungsi lain dari kortisol adalah mengatur tonus arteriol dan 

menjaga tekanan darah (merangsang sekresi angiotensin II) (Aini & Aridiana, 

2016). Keadaan ini diakibatkan oleh adanya efek permisif signifikan kortisol 

terhadap aktivitas hormon lain. Epinefrin adalah salah satu jenis hormon yang 

aktivitasnya dipengaruhi oleh kadar hormon kortisol, kortisol harus ada dalam 

jumlah yang memadai agar epinefrin dapat menimbulkan vasokonstriksi 

(penyempitan pembuliuh darah).  

Kondisi stress tubuh akan meningkatkan sekresi epinefrin hingga 300 kali 

lipat dari kadar normalnya, tergantung dari jenis dan intensitas rangsangan stress 

(Sherwood, 2014). Kortisol meningkatkan aktivitas epinefrin, sehingga terjadi 

peningkatan frekuensi jantung dan tekanan darah (Aini & Aridiana, 2016). Karena 

hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan emosional pada penderita 

hipertensi. Ketika marah, seseorang dapat mengekspresikan kemarahan ini secara 
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langsung baik positif maupun negatif, secara positif seperti berfikir ulang sebelum 

bereaksi, secara negatif misalnya menyerang secara verbal dan fisik, berteriak dan 

menekan marah. Berbagai macam pola marah yang dipilih dapat berbeda menurut 

tipe kepribadian (Özyeşil, 2012). 

Menghindari amarah dibutuhkan kontrol jiwa disertai dengan iman yang 

kuat kepada Allah SWT. Jangan biasakan menjauhi amarah dengan mengonsumsi 

obat penenang, karena obat tersebut berdampak buruk bagi kesehatan. Jika 

seserorang sudah kecanduan obat penenang, maka ia akan sulit untuk 

menghindarinya. Kedokteran jiwa memiliki cara dalam mengobati penderita marah, 

melalui pengurangan sensitivitas emosi, yaitu dengan melatih pasien untuk 

melakukan relaksasi sambil mengahadapi situasi yang sulit sehingga ia terlatih 

mengahadapinya tanpa marah atau emosi (Tharayyarah, 2013). Penelitian juga 

menunjukkan bahwa ibadah agama dapat menurunkan tingkat tekanan darah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmed E. Qazi dan kawan-kawan menunjukkan 

bahwa tekanan darah yang tinggi dapat menurun selama mendengar Al-Qur’an. 

Penelitian psikologis yang dilakukan oleh Ratna Djuwita menunjukkan adanya rata-

rata penurunan tekanan darah dalam sebelum seseorang melakukan shalat dan 

sesudah melakukan shalat (Hasan, 2008), dalam bacaan shalat mengandung ayat-

ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an. Murottal Al-Qur’an merupakan salah satu 

penatalaksanaan nonfarmakologis yang dapat digunakan untuk mempercepat 

proses penyembuhan (Haesodo, 2008). Hal ini telah dibuktikan oleh Ahmad Al-

Qadhi yang melakukan penelitian dengan tema pengaruh Al-Qur’an pada manusia 

dalam perspektif fisiologi dan psikologi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

hasil positif bahwa mendengarkan ayat suci Al-Qur’an memiliki pengaruh yang 
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signifikan dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif (Remolda, 2009). 

Suara dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin 

alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, 

cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan 

darah (Heru, 2008). 

Dalam menyelenggarakan pelayanan spiritual yang suportif dan penuh arti, 

penting bagi perawat untuk memahami konsep-konsep spiritualitas, kesejahteraan 

spiritualitas, kepercayaan, agama, dan harapan. Jiwa manusia adalah kekuatan, 

spiritualitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap individu. Oleh karena itu, 

perawat memerlukan kesadaran terhadap spiritualitas diri mereka agar dapat 

menyediakan pelayanan spiritual yang relevan dan sesuai. Perawat perlu melayani 

individu secara keseluruhan dan menerima kepercayaan serta pengalaman klien 

ketika menyelenggarakan pelayanan spiritual (Potter & Perry 2009). Karena 

kebutuhan dari pasien adalah kebutuhan holistik yang mencakup kebutuhan bio-

psiko-sosial-spitual-kultural, maka dari itu sebagai perawat harus memberikan 

pelayanan terhadap kebutuhan dari setiap pasien. Berdasarkan dari hal tersebut 

peneliti akan meneliti pengaruh dari murottal Al-Qur’an terhadap pengendalian 

emosi (Anger Management) dan penurunan tekanan darah pada penderita 

hipertensi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh murottal Al-Qur’an terhadap pengendalian emosi 

(Anger Management) dan penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Menjelaskan pengaruh murottal Al-Qur’an terhadap pengendalian emosi 

(Anger Management) dan tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Sukorejo 

Bojonegoro. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden pada penderita hipertensi 

2. Menganalisis pengaruh pemberian intervensi mendengarkan murottal 

Al-Qur’an terhadap pengendalian emosi (Anger Management). 

3. Menganalisis pengaruh pemberian intervensi mendengarkan murottal 

Al-Qur’an terhadap tekanan darah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan dalam ilmu 

keperawatan yang berkaitan dengan pengaruh murottal Al-Qur’an terhadap 

pengendalian emosi (Anger Management) dan tekanan darah pada penderita 

hipertensi. 

1.4.2 Praktis 

1. Dengan dilakasanakan intervensi ini diharapkan dapat mengukur 

seberapa besar pengaruh mendengar murottal Al-Qur’an terhadap 

pengendalian emosi (Anger Management) dan tekanan darah pada 

penderita hipertensi.  

Sehingga dapat dicegah peningkatan emosi (Anger Management) dan 

dapat memberikan rasa nyaman pada penderita hipertensi. 
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2. Sebagai penambah informasi untuk perawat dalam memberikan 

intervensi mendengar murottal Al-Qur’an untuk pengendalian emosi 

(Anger Management) dan tekanan darah pada penderita hipertensi. 

3. Sebagai penambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam 

pemberian intervensi mendengar murottal Al-Qur’an untuk 

pengendalian emosi (Anger Management) dan tekanan darah pada 

penderita hipertensi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Emosi 

2.1.1 Pengertian Emosi 

Emosi merupakan salah satu manifestasi, sekaligus sebagai penghancur apa 

yang telah dibangun. Emosi yang yang baik dan terkontrol mendorong seseorang 

untuk beprestasi dan mencapai kesuksesan. Sebaliknya, apabila emosi negative 

yang keluar, maka ancaman kehancuran yang terjadi. Seperti yang diungkapkan 

oleh Bimo Walgito (1989), emosi adalah suatu keadaan di mana perasaan seseorang 

keluar dari batas normal, sehingga mengganggu hubungan sosialnya. Sedangkan 

pendapat Maramis (1990), yang menyatakan bahwa emosi sebagai manifestasi yang 

disertai banyak komponen fisiologik yang berlangsung secara singkat (Donsu, 

2017). 

Emosi muncul karena dorongan khusus. Dorongan khusus tersebut akan 

meluapkan emosi dalam bentuk perilaku yang ditandai dengan perilaku 

kejasmanian dan ekspresi. Baik itu perilaku yang mengarah (approach) pada 

dorongan khusus, atau menghindar (avoidance). Meskipun demikian, ada juga 

emosi yang termanajemen, tidak terlihat dalam perilaku kejasmanian, yang disebut 

dengan display rules. Display rules dicetuskan oleh Paul Ekman bersama Friesen 

yang dipaparkan oleh Carlson (1987), yaitu masking, modulation, dan simulation 

(Donsu, 2017). 
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1. Masking  

Masking adalah upaya individu untuk menyembunyikan jati diri dan 

emosi yang tengah dialami. Masking sebagai topeng agar tidak 

memperlihatkan jati diri dan perasaan yang sebenarnya. 

2. Modulation 

Modulation atau modulasi. Modulasi hanya mampu mengurangi dan 

meredam emosi yang ada. Analogi sederhananya, ketika individu tengah 

marah level 10, maka dengan modulasi individu tersebut marah di level 7. 

Dengan kata lain, modulasi hanya mengurangi, tidak bisa menghilangkan. 

3. Simulation 

Individu yang digolongan ini sebenarnya tidak mengalami emosi. Hanya 

saja, seolah-olah mengalaminya. Hal ini tampak dari perilakunya yang 

seolah-olah mengalami emosi tersebut. 

2.1.2 Pertumbuhan Emosi 

Pertumbuhan dan perkembangan emosi, seperti juga pada tingkah laku 

lainnya, ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar seorang bayi yang 

baru lahir dapat menangis, tetapi ia harus mencapai tingkat kematangan tertentu 

untuk dapat tertawa. Setelah anak itu sudah dapat lebih besar, maka ia akan belajar 

bahwa menangis dan tertawa dapat digunakan untuk maksud-maksud tertentu atau 

untuk situasi-situasi tertentu.  

Pada bayi baru lahir, satu-satunya emosi yang nyata adalah kegelisahan yang 

tampak sebagai ketidaksenangan dalam bentuk menangis dan meronta. Pada 

keadaan tenang, bayi itu tidak menunjukkan perbuatan apa pun, jadi dapat 

disimpulkan emosinya sedang dalam keadaan normal (netral).  
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Tiga bulan kemudian baru tampak perbedaan. Pada saat ini terdapat dua 

eksnimitas, yaitu rasa tertekan atau terganggu dan rasa senang atau gembira. Senang 

atau gembira merupakan perkembangan emosi yang lebih lanjut yang tidak terdapat 

pada waktu lahir. 

Pada usia lima bulan, marah dan benci mulai dipisahkan dari rasa tertekan 

atau terganggu. Usia tujuh bulan mulai tampak perasaan takut. Antara usia 10-12 

bulan perasaan bersemngat dan kasih sayang mulai terpisah dari rasa senang. 

Makin besar anak tersebut, makin besar pula kemampuannya untuk belajar 

sehingga perkembangan emosi makin rumit. Perkembangan emosi melalui proses 

kematangan hanya terjadi sampai usia satu tahun. Setelah itu perkembangan 

selanjutnya lebih banyak ditentukan oleh proses belajar. (Hartati, 2004) 

2.1.3 Teori Emosi 

Menurut Tomkins dalam buku yang ditulis Carlson (1987), ada 9 macam 

innate emotions. Kesembilan tersebut dibagi lagi ke dalam dua sumbu, yaitu sumbu 

positif dan sumbu negatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan teori Tomkins 9 Innate Emotions (Donsu, 2017) 
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Emosi mendorong individu untuk memberikan respons atau bertingkah laku 

terhadap stimulus yang ada. Menurut Mayer (Goleman, 2002) dalam buku yang 

ditulis Donsu, 2017 orang cenderung menganut gaya-gaya khas dalam menangani 

dan mengatasi emosi mereka, yaitu sadar diri, tenggelam dalam permasalahan dan 

pasrah. Dengan melihat keadaan itu, maka penting bagi setiap individu memiliki 

kecerdasan emosional, agar menjadikan hidup lebih bermakna dan tidak 

menjadikan hidup yang dijalani menjadi sia-sia (Donsu, 2017). 

2.1.4 Komponen Emosi 

Ketika seseorang emosi, akan terjadi beberapa komponen. Menurut Atkinson 

R.L., ada empat komponen seseorang saat emosi. 

1. Respons Internal 

Ketika seseorang mengalami emosi negatif, misalnya dalam kondiri 

marah, orang tersebut secara tidak sadar akan menaikan nada/intonasi 

suara saat bicara. Hal ini terjadi karena reaksi tubuh internal. 

2. Pengaruh Kognitif 

Pengaruh kognitif turut andil dalam mengelola emosi. Ketika kita berpikir 

positif, maka perilaku yang keluar didorong oleh emosi positif berupa 

optimism. Sebaliknya, ketika berpikir negatif, maka perilaku yang keluar 

akan didorong oleh pikiran negatif yang hanya akan menjatuhkan 

semangat, menguji mental, dan mengeluarkan energi lebih besar. Pada 

dasarnya, energi kita akan lebih cepat terkuras ketika berpikiran negatif, 

daripada berpikiran negatif. 
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3. Mikro Ekspresi 

Mikro ekspresi diperkenalkan pertama oleh Paul Ekman. Mikro ekspresi 

adalah perubahan wajah yang dipengaruhi oleh dorongan emosi dari dalam 

dirinya. Misalnya, mengerutkan dahi, senyum sinis sebagai bentuk 

ketidaksetujuan, dan masih banyak lagi. 

4. Reaksi Emosional 

Emosi memiliki kekuatan yang besar, karena emosi mampu memengaruhi 

perubahan fisiologis seseorang. Contoh dari reaksi emosional yang 

berlabihan adalah rasa marah. Marah yang berlebihan dapat menimbulkan 

agresi dan pemberontakan (Donsu, 2017). 

2.1.5 Macam-Macam Emosi 

Menurut Syamsu Yusuf (2003) dalam buku yang ditulis Donsu (2017), emosi 

individu dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu: 

1. Emosi Sensoris  

Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar 

terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang dan lapar. 

2. Emosi Psikis 

Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alas an-alasan kejiwaan, 

seperti: perasaan intelektual yang berhubungan dengan ruang lingkup 

kebenaran perasaan sosial, yaitu perasaan yang berhubungan dengan orang 

lain, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. 

Sedangkan menurut tingkah laku emosional dibagi menjadi (Sobur, 2013): 
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1. Takut  

Rasa takut selain mempunyai segi-segi negatif, yaitu bersifat 

menggelorakan dan menimbulkan perasaan-perasaan dan gejala tubuh 

yang menegangkan, juga ada segi positifnya. Rasa takut merupakan salah 

satu kekuatan utama yang mendorong dan menggerakkannya. Reaksi yang 

timbul di dalam individu, lalu menggerakkan individu untuk melindungi 

diri terhadap rangsangan atau bahaya dari luar, menjauhkan diri dari 

sesuatu yang dapat menyakitkan diri, melukai diri, atau menimbulkan 

bahaya lainnya. 

2. Cinta  

Dalam buku Sobur (2013), menurut Erich Fromm cinta sebagai alat ukur 

mengatasi keterpisahan manusia, sebagai pemenuhan kerinduan akan 

kesatuan. Akan tetapi, di atas kebutuhan eksistensi dan menyeluruh itu, 

timbul suatu kebutuhan biologis, yaitu keinginan untuk menyatu. 

3. Marah 

Kemarahan selalu kita lihat berhubungan dengan keadaan tertentu. 

Kemarahan bisa pula timbul sehubungan dengan keadaan yang sebetulnya 

tidak lazim menimbulkan kemarahan. Dalam buku (Sobur, 2013) Navaco 

mengungkapkan bahwa amarah “bisa dipahami sebagai reaksi tekanan 

perasaan”. Yang dimaksudkan adalah bahwa orang cenderung menjadi 

marah dan terdorong menjadi agresif jika harus mengahapi keadaan yang 

mengganggu. 

Sedangkan menurut Carr (dalam buku Hartati dkk, 2004) mengemukakan 

teori organic adjustment (penyesuaian organis). Menurut teori ini emosi marah 
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timbul jika organnisme dihadapkan pada rintangan yang menghambat 

kebebasannya untuk bergerak, sehingga semua tenaga dan daya dikerahkan untuk 

mengatasi rintangan itu dengan diiringi oleh gejala-gejala denyut jantung yang 

meninggi, pernapasan semakin cepat dan sebaginya. 

2.1.6 Kondisi Fisiologi Ketika Emosi dan Marah 

Sebagian besar perubahan fisiologis selama rangsangan emosional terjadi 

akibat aktivasi cabang simpatik dari simtem saraf otonomik untuk mempersiapkan 

tubuh melakukan tindakan darurat. Dalam hal ini, sistem simpatik bertanggung 

jawab untuk terjadinya perubahan-perubahan berikut. Perubahan-perubahan 

tersebut tentu tidak harus terjadi sekaligus. 

1. Tekanan darah dan kecepatan denyut jantung meningkat 

2. Pernapasan menjadi lebih cepat 

3. Pupil mata mengalami dilatasi 

4. Keringat meningkat sementara sekresi saliva dan mukus menurun 

5. Kadar gula darah meningkat untuk memberikan lebih banyak energi 

6. Darah membeku lebih cepat untuk persiapan apabila terjadi luka 

7. Mobilitas saluran gastrointestinal menurun, darah dialihkan dari lambung 

dan usus ke otak dan otot rangka 

8. Rambut di kulit menjadi tegak, menyebabkan rasa “merinding” 

Sistem saraf simpatis mempersiapkan organisme untuk mengeluarkan 

energi. Saat emosi menghilang, sistem parasimpatik (sistem penghemat 

energi) mengambil alih dan mengembalikan organisme pada keadaan 

normal. 
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Di sisi lain aktivitas sistem saraf otonomik dipicu oleh aktivitas di daerah 

otak tertentu, termasuk hipotalamus dan sistem limbic. Impuls dari area-area 

tersebut ditransmisikan ke nuclei di batang otak yang mengendalikan fungsi sistem 

saraf otonomik. Sistem saraf otonomik kemudian bekerja langsung pada otot dan 

organ internal untuk menimbulkan beberapa perubahan tubuh, dan bekerja secara 

tidak langsung dengan menstimulasi hormon adrenal untuk menimbulkan 

perubahan tubuh lainnya (Latipah, 2017). 

2.1.7 Kondisi Psikologi Ketika Emosi dan Marah 

Menurut Beck (dalam Purwanto, 2006) emosi marah dapat menimbulkan 

berbagai akibat psikologis yang membahayakan. Setelah sadar diri atau tenang 

kembali, biasanya individu yang marah akan dipenuhi rasa penyesalan terhadap 

perbuatannya yang tidak patut. Rasa penyesalan itu kadang-kadang dapat demikian 

mendalam, sehingga menjadi pengutukan terhadap diri sendiri, penghukuman diri, 

hingga depresi atau suatu rasa bersalah yang menghantui untuk waktu yang sangat 

lama.  

Emosi marah yang menimbulkan sesuatu akibat secara psikologis akan 

merusak ketenangan pikiran atau kedamaian batin. Dengan sendirinya hal ini dapat 

menjadi stres yang berlebihan, serta menyebabkan berbagai penyakit psikologis 

lainnya seperti insomnia atau psikomatik. Luapan emosi marah juga dapat 

memutuskan tali cinta kasih dan mengacaukan komunikasi, dan secara umum dapat 

memberikan hambatan psikologis dan kebimbangan. 

2.1.8 Dampak Emosi 

Beberapa dampak emosi antara lain (Tharayyarah, 2013): 
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1. Terjadinya peningkatan gula darah akibat pelepasan glikogen dalam liver 

sehingga menyebabkan penyakit diabetes. Para ahli mengatakan, 

sebgaian besar kasus diabetes timbul karena emosi yang berlebihan. 

2. Meningkatnya kadar kolesterol sehingga menyebabkan pengerasan arteri 

dan mengakibatkan penyakit jantung. 

3. Terjadinya gangguan pencernaan dan konstipasi akut. 

4. Melemahnya sistem kekebalan tubuh sehingga menyebabkan timbulnya 

kanker akibat gangguan hormonal. 

2.1.9 Penggolongan Emosi 

Membedakan suatu emosi dari emosi lainnya dan menggolongkan emosi-

emosi yang sejenis ke dalam suatu golongan atau satu tipe sangat sukar dilakukan 

karena hal-hal berikut ini (Hartati, 2004). 

1) Emosi yang sangat mendalam 

Misalnya sangat marah atau sangat takut menyebabkan aktivitas badan 

sangat tinggi, sehingga seluruh tubuh aktif. Dan dalam keadaan seperti ini 

sukar menentukan apakan seseorang itu sedang takut atau sedang marah. 

2) Penghayatan 

Satu orang dapat menghayati satu macam emosi dengan berbagai cara. 

Misalnya, kalau marah seorang akan gemetar ditempat, tetapi kain kali ia 

memaki-maki, atau mungkin lari. 

3) Nama Emosi  

Nama yang umumnya diberikan kepada berbagai jenis emosi biasanya 

didasarkan pada sifat rangsangannya, bukan pada keadaan emosinya 
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sendiri. Jadi, “takut” adalah emosi yang timbul terhadap suatu bahaya, 

“marah” adalah emosi yang timbul terhadap sesuatu yang menjengkelkan. 

4) Pengenalan Emosi 

Pengenalan emosi secara subjektif dan introspeksi sukar dilakukan, karena 

selalu saja ada pengaruh dari lingkungan.  

2.2 Konsep Marah 

2.2.1 Pengertian Marah 

Marah merupakan bagian dari emosi. Marah merupakan perasaan agresif, 

semua perasaan tidak enak akan akan menjadi dorongan dasar bagi agresi 

emosional. Menurut Berkowitz, semakin banyak adanya perasaan negatif, semakin 

kuat pula dorongan agresi yang dihasilkan (Sobur, 2013). Sumber utama dari 

kemarahan adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk mencapai tujuannya. 

Dengan demikian keteganggan yang terjadi dalam aktivitas itu tidak mereda, 

bahkan bertambah. Untuk menyalurkan ketegangan-ketegangan itu individu yang 

bersangkutan menjadi marah, karena tujuannya tidak tercapai (Hartati, 2004). 

Dalam kaitan ini, Berkowitz memberikan ringkasan pemikirannya seperti 

yang tertuang berikut ini 
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Bagaimana Perasaan Negatif Bisa Mengakibatkan Amarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Teori Berkowitz (Sobur, 2013) 

Dalam bagan di atas, Berkowitz mempunyai beberapa tahap dalam 

pembentukan pengalaman dan perilaku emosional setelah seseorang mengalami 

kejadian negatif. Kejadian itu sendiri jelas menimbulkan perasaan negatif, dan 

secara teoritis, mungkin karena program biologis kita, perasaan tidak enak itu 

otomatis menimbulkan berbagai reaksi ekspresif motorik, perasaan, pikiran, dan 

memori (Sobur, 2013). Saat seseorang marah, maka tubuhnya akan bergejolak dan 

tekanan darahnya naik sehingga ia mudah terserang penyakit, baik fisik maupun 

psikis. Sejumlah riset ilmiah menyimpulkan bahwa amarah yang berkelanjutan 

dapat mengurangi usia manusia. Oleh sebab itu, para dokter menganjurkan pasien 
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yang mengalami tekanan darah tinggi atau penyempitan pembuluh arteri agar 

menghindari emosi dan amarah. (Tharayyarah, 2013). 

2.2.2 Rentang Respon Kemarahan 

Perilaku atau respon kemarahan dapat berflutuatif dalam rentang adaptif 

sampai maladaptive. Rentang respon marah menurut Stuart dan Sundeen (dalam 

Sulistyowati, 2009), dimana amuk (perilaku kekerasan) dan agresif berada pada 

rentang maladaptive seperti gambar berikut: 

 

 

Gambar 2.3 Rentang Respon Kemarahan 

Keterangan: 

a. Asertif 

Merupakan ungkapan rasa tidak setuju atau kemarahan yang dinyatakan atau 

diungkapkan tanpa menyakiti orang lain sehingga akan memberikan kelegaan 

dan tidak menimbulkan masalah. Asertif merupakan bentuk perilaku untuk 

menyampaikan perasaan diri dengan kepastian dan memperhatikan 

komunikasi yang menunjukkan respek pada orang lain (Stuart dan Laraia, 

2005). 

b. Pasif 

Individu yang pasif sering mengenyampingkan haknya dari persepsi terhadap 

hak orang lain. Ketika seseorang yang pasif marah maka ia akan berusaha 

menutupi kemarahannya sehingga meningkatkan tekanan pada dirinya. Pola 

interaksi seperti ini dapat menyebabkan gangguan perkembangan (Stuart dan 

Laraia, 2005). 
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c. Frustasi 

Frustasi adalah respon yang terjadi akibat gagal mencapai tujuan yang kurang 

realistis atau hambatan dalam mencapai tujuan (Stuart dan Laraia, 2005). 

Frustasi adalah kegagalan individu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Frustasi akan bertambah berat jika keinginan yang tidak tercapai memiliki 

nilai tinggi dalam kehidupan. 

d. Agresif 

Individu yang agresif tidak menghargai hak orang lain. Individu merasa harus 

bersaing untuk mendaptkan adap yang diinginkannya. Seseorang yang agresif 

di dalam hidupnya selalu mengarah pada kekerasan fisik dan verbal. Perilaku 

agresif pada dasarnya disebabkan karena menutupi kurangnya rasa percaya 

diri (Stuart dan Laraia, 2005). 

e. Amuk  

Amuk atau perilaku kekerasan adalah perasaan marah dan bermusuhan yang 

kuat disertai kehilangan kontrol diri, sehingga individu dapat merusak diri 

sendiri, orang lain dan lingkungan (Keliat & Sinaga, 1991). Sedangkan 

menurut Stuart dan Laraia, (2009) perilaku kekerasan berfluktuasi dari tingkat 

rendah sampai tinggi yaitu yang disebut dengan hirarki perilaku agresif dan 

kekerasan. 

2.2.3 Proses Terjadinya Kemarahan 

Stress, cemas, marah merupakan bagian kehidupan sehari-hari yang harus 

dihadapi oleh setiap individu. Stress dapat menyebabkan kecemasan yang 

menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan terancam. Kecemasan dapat 

menimbulkan kemarahan. Respon terhadap marah dapat diungkapkan melalui 3 
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cara, yaitu: mengungkapkan secara verbal, menekan dan menantang. Kemarahan 

diawali oleh adanya stressor yang berasal dari internal atau eksternal. Stressor 

internal diawali oleh adanya penyakit, hormonal, dendam, kesal sedangkan stressor 

eksternal bisa berasal dari ledekan, cacian, makian, hilangnya benda berharga, 

tertipu, penggusuran, bencana dan sebagainya, hal tersebut akan mengakibatkan 

kehilangan atau gangguan pada system individu (disruption and loss). Terpenting 

adalah bagaimana seseorang memaknai setiap kejadian yang menyedihkan atau 

menjengkelkan tersebut (personal meaning) (Videbeck, 2008). 

2.2.4 Manajemen Marah (Anger Management) 

Manajemen marah adalah suatu upaya mengkomunikasikan perasaan ketika 

marah dan bahaimana merespon emosi marah yang dirasakan. Respon terhadap 

yang menyertai marah, mengungkapkan, menyampaikan perasaannya kepada orang 

lain. Menurut hasil riset Institute for Mental Heralth Initiative menjelaskan bahwa 

marah bisa berarti sehat, bahkan lebih sehat ketimbang memendam perasaan marah 

(anger in), sedangkan kunci untuk marah yang sehat adalah pengendalian marah 

(anger control). Sehingga marah yang keluar (anger out) dapat terjaga dan 

terpelihara (Safaria, 2012) 

1. Macam – macam pengungkapan emosi marah 

1) Anger in 

Yaitu pengungkapan emosi marah yang dirasakan individu, cenderung 

ditekan ke dalam dirinya tanpa mengekspresikannya keluar. Misalnya; ketika 

sedang marah, seseorang lebih memilih diam tidak mau menceritakannya 

pada siapapun atau tidak menegur orang yang membuatnya marah. Kondisi 
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seperti ini jika berkepanjangan akan memberi dampak negatif bagi diri 

sendiri dan mengganggu kenyamanan saat berinteraksi dengan orang lain. 

2) Anger Out 

Merupakan reaksi ke luar/ objek yang dimunculkan oleh individu ketika 

dalam keadaan marah atau reaksi yang dapat diamati secara umum. Kondisi 

seperti ini bisa menjadi perbuatan merusak, misalnya memukul atau 

menendang sesuatu yang ada didekatnya, namun setelah itu dia akan 

merasakan kelegaan karena perasaan marahnya sudah terpuaskan. Anger out 

berkaitan dengan ketidakmampuan individu mengekspresikan 

kemarahannya secara konstruktif dan asertif. Akan tetapi mereka 

mengekspresikan emosinya dalam bentuk tindakan agresif dan merusak. 

3) Anger Control 

Kemampuan individu untuk bisa mengontrol atau melihat sisi positif dari 

permasalahan yang dihadapi dan berusaha menjaga sikap yang positif walau 

menghadapi situasi yang buruk. Misalnya, mencari solusi yang baik atau 

tepat ketika menghadapi suatu persoalan agar tidak merugikan diri sendiri 

dan orang lain. 

2.2.5 Manajemen Marah Menurut Islam 

Secara ilmiah terbukti bahwa sejumlah hormon nor-adrenalin dalam darah 

dapat bertambah sampai dua atau tiga kali lipat dalam posisi berdiri selama lima 

menit. Sementara hormon adrenalin, hanya naik sedikit ketika berdiri. Sementara 

itu, tekanan jiwa atau emosi dapat menyebabkan penambahan kadar adrenalin 

dalam jumlah besar. Oleh sebab itu. Nabi menganjurkan orang yang marah untuk 
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duduk jika ia sedang berdiri. Jika amarahnya belum juga mereda, maka ia harus 

membaringkan dirinya. 

Nabi bersabda, “Jika salah seorang dari kalian marah dan ia sedang berdiri 

maka hendaknya ia duduk. Jika amarahnya belum mereda maka hendaknya ia 

membaringkan diri.” (HR. Ahmad). Dari sini bisa disimpulkan bahwa tak ada jalan 

lain untuk mengontrol amarah kecuali dengan duduk dan berbaring. Akan tetapi 

sujud lebih baik daripada berbaring, karena sujud dapat menguatkan jantung. Pada 

posisi sujud, jantung menjadi egak dengan kemiringan hingga 45 derajat. Saat itu, 

jantung tidak perlu mengerahkan energinya untuk memompa darah, karena ia akan 

mengalirkan darah ke bawah secara spontan (Tharayyarah, 2013). 

Di antara media pengobatan dan penyembuhan yang bisa digunakan manusia 

untuk mengurangi amarah adalah dengan diam. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu 

Abbas bahwa Rasulullah bersabda, “ajarlah, permudahlah dan jangan 

mempersulit. Jika kau marah maka diamlah, dan jika kau marah maka diamlah. 

Jika kau marah, maka diamlah!”. Di antara obat penting yang dianjurkan Nabi 

untuk mengobati marah dan meringankan gejolaknya adalah berdoa membaca 

ta’awudz (berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk). Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, “Jika seseorang marah, lalu mengucap a’udzu 

billah, maka amarahnya akan mereda.” (HR. Ibnu Adi). (Tharayyarah, 2013). 

2.2.6 Marah dan Pengaruh Negatifnya 

Saat seorang marah, maka tubuhnya akan bergejolak dan tekanan darahnya 

baik sehingga ia mudah terserang penyakit, baik fisik maupun psikis. Sejumlah riset 

ilmiah menyimpulkan bahwa amarah yang berkelanjutan dapat mengurangi usia 

manusia. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kaum muslim agar menghindari sifat 
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pemarah. Seseorang layak marah jika kesucian atau hukum Allah ada yang 

dilanggar. Al-Qur’an menggambarkan amarah dengan kekuatan setan yang 

mengalahkan manusia dan mendorongnya melakukan pebuatan-perbuatan yang 

keji. Untuk menghindari amarah dibutuhkan kontrol jiwa disertai dengan iman yang 

kuat kepada Allah. Jangan biasakan menjauhi amarah dengan mengonsumsi obat 

penenang, karena obat tersebut berdampak buruk bagi kesehatan. Jika seseorang 

sudah kecanduan obat penenang, maka ia akan sulit untuk menghindarinya 

(Tharayyarah, 2013).   

2.2.7 Cara-Cara Islami Meredakan Marah 

1. Pengobatan Teoritis 

1) Mengingat dalil-dalil yang dikandung Al-Qur’an dan hadis tentang pujian 

terhadap kesabran dan orang-orang yang bersabar, serta mengingat besarnya 

pahala kesabaran yang akan didapat di hari akhir. 

2) Orang yang dikuasai amarah hendaknya menyadari bahwa kuasa Allah lebih 

kuat daripada kekuatannya atas orang yang ia marahi. dengan demikian, 

Allah akan meringankan amarah dan siksa-Nya. 

3) Seseorang harus mengingat kondisi-kondisi orang yang marah. Perilaku dan 

perbuatan orang marah sangat tidak terpuji. Dengan demikian, yang 

bersangkutan akan berpikir dengan matang sebelum marah-marah. 

Rasulullah bersabda, “Taka da takaran yang lebih besar pahalanya di sisi 

Allah dari takaran amarah yang ditahan seorang hamba demi mencari rida 

Allah.” (HR. Ibnu Majah). (Tharayyarah, 2013). 

2. Pengobatan Praktis 

1) Membaca ta’awwudz 
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2) Berdoa. Rasulullah telah mengajari Aisyah sebuah doa yang patut 

diucapkan saat marah. Ibnu as-Sunni, dalam Amal al-Yaum wa al-Lailah, 

menyebutkan, jika Aisyah marah, Rasulullah menarik hidungnya lalu 

bersabda kepadanya, “Wahai ‘Uwaisy (panggilan kesayangan beliau untuk 

Aisyah), ucapkanlah: Allahumma rabb an-nabiyyi Muhammad, ighfir li 

dzanbi, wa adzhib ghaidza qalbi, wa ajirni min mudhalati al-fatani (Ya 

Allah, wahai Tuhan Muhammad, ampuni dosaku, hilangkan amarah hatiku, 

dan selamatkan aku dari kesesatan fitnah).” 

3)  Diam saat marah. Jika seseorang dikuasai amarah, maka hendaknya ia 

diam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, 

“Ajarilah, permudahlah dan jangan mempersulit. Dan jika salah seorang 

dari kalian marah, hendaknya ia diam.” (HR. Bukhari). 

4) Duduk dan berbaring. Apabila sikap diam tidak memberi pengaruh apa-apa, 

maka duduk dan berbaring bisa menyembuhkan amarah. Nabi bersabda, 

“Jika salah seorang dari kalian marah dan ia sedang berdiri maka hendaknya 

ia duduk. Dan jika marahnya belum sirna, maka hendaknya ia berbaring.” 

(HR. Abu Dawud). 

5) Wudu dan mandi. Jika cara di atas tidak juga berhasil. Maka hendaknya 

orang yang marah segera berwudhu dan mandi. Nabi bersabda, “Marah itu 

dari setan, dan setan tercipta dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan 

air. Jika salah seorandari kalian marah, hendaknya ia berwudu.” (HR, Abu 

Dawud). (Tharayyarah, 2013). 

6) Membaca Al-Qur’an. Pembacaan Al-Qur’an dapat dilakukan secara 

terpisah di luar shalat. Bagi umat Islam, Al-Qur’an merupakan petunjuk 
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yang dapat memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. 

Dengan membaca Al-Qur’an, hati seseorang akan menjadi tenang karena 

mengingat Allah.  

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur’an yang 

serupa lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang 

takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di 

waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia 

menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesastkan 

Allah, maka tidak ada seorangpun pemberi petunjuk baginya. (Al-Zumar 

[39]: 23). 

Al-Qur’an juga merupakan alat penyembuh dan penawar dari berbagai 

penyakit. Dalam Al-Qur’an dinyatakan sebagai berikut: 

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada-Mu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS Yunus 

[10]: 57). 

Dan kami turunkan Al-Qur’an sebagai penawar dan rahmat bagi orang-

orang yang beriman. Dan Al-Qur’an tidak menambah kepada orang-orang 

yang zalim selain kerugian. (QS Al-Isra [17]: 82). 

Penelitian ilmiah yang menguji pengaruh Al-Qur’an pada pendengarnya 

pernah dilakukan oleh Dr. Ahmed E. Qazi dan kawan-kawan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa tekanan darah yang tinggi menurun selama mendengar 

Al-Qur’an, detak jantung kembali menjadi normal, dan ketegangan otot 
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tubuh menurun. Pengaruh ini tidak terjadi pada kaum muslimin, melainkan 

juga yang tidak beragama Islam (Hasan, 2008). 

2.3 Konsep Hipertensi 

2.3.1 Definisi Hipertensi 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang cukup banyak 

penderitanya di dunia. Hipertensi terjadi ketika persediaan darah melalui pembuluh 

darah berlebihan, sehingga memberikan tekanan yang lebih pada pembuluh darah 

tersebut. Peristiwa ini terjadi ketika keluaran jantung terlalu tinggi, yang 

memberikan tekanan pada dinding arteri ketika aliran darah bertambah. Hipertensi 

juga terjadi sebagai tanggapan pertahanan pheripheal, yaitu pertahanan alidan 

darah pada arteri kecil di dalam tubuh. Pola yang berulang-ulang dari tekanan darah 

tinggi dapat menyebabkan pengerasan dinding arterial dan penghancuran jaringan 

sel (Hasan, 2008). 

Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan 

darah sistolik 140 mmHg atau lebih dan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg 

atau lebih (Barbara Hearrison). Tekanan darah berfluktuasi dalam batas-batas 

tertentu, tergantung pada posisi tubuh, usia, dan tingkat stress (Asikin dkk, 2016). 

Jadi, hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dan 

diukur paling tidak pada tiga kesempatan yang berbeda. Tekanan darah normal 

bervariasi sesuai usia dan gejala yang timbul. Namun, secara umum seseorang 

dianggap mengalami hipertensi jika tekanan darahnya lebih tinggi 140/90 mmHg 

(Asikin dkk, 2016). 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi Berdasarkan The Joint National Committee on 

Detection Evaluation and Treatment of High Blood Pressure 7 (JNC 

7) (Asikin dkk, 2016). 

 

 

 

 

2.3.2 Faktor Risiko dan Penyebab 

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua jenis (Muchid et al, 

2006), yaitu: 

1. Hipertensi primer (esensial) adalah hipertensi yang tidak diketahui 

penyebabnya. Lebih dari 90% pasien dengan hipertensi merupakan 

hipertensi ini. Beberapa mekanisme yang mungkin berkontribusi untuk 

terjadinya hipertensi ini telah diidentifikasi, namun belum ada satu teori 

yang menegaskan pathogenesis hipertensi ini. Faktor genetik memegang 

peranan penting dalam jenis hipertensi ini. 

2. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang merupakan akibat kelainan 

penyakit ataupun obat tertentu yang bisa meningkatkan tekanan darah. 

Kurang dari 10% pasien menderita jenis hipertensi ini. Pada kebanyakan 

kasus, disfungsi renal akibat penyakit ginjal kronis atau penyakit 

renovaskular adalah penyebab hipertensi sekunder yang paling sering. Obat-

obat tertentu, baik secara langsung ataupun tidak, dapat menyebabkan 

hipertensi atau memperberat hipertensi dengan menaikkan tekanan darah.  

Sejumlah etiologi yang dapat menyebabkan yaitu usia, jenis kelamin, ras, dan 

pola hidup (Asikin dkk, 2016). 

1. Usia. Pengidap hipertensi yang berusia lebih dari 35 tahun meningkatkan 

insidensi penyakit arteri dan kematian premature. 

Kategori Sitolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Normal <120 < 80 

Prahipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi stadium 1 140-159 90-99 

Hipertensi stadium 2 ≥ 160 ≥ 100 
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2. Jenis Kelamin. Insidensi terjadinya hipertensi pada pria umumnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan wanita. Namun, kejadian hipertensi pada 

wanita mulai meningkat pada usia paruh baya, sehingga pada usia di atas 65 

tahun insidensi pada wanita lebih tinggi. 

3. Ras. Hipertensi pada orang yang berkulit hitam lebih sedikit dua kalinya 

disbandingkan dengan orang yang berkulit putih. 

4. Pola hidup. Penghasilan rendah, tingkat pendidikan rendah, dan kehidupan 

atau pekerjaan yang penuh stress berhubungan dengan kejadian hipertensi 

yang lebih tinggi. Obesitas juga dipandang sebagai faktor risiko utama. 

Merokok dipandang sebagai faktor risiko utama. Merokok dipandang 

sebagai faktor risiko tinggi bagi pengidap hipertensi dan penyakit arteri 

coroner. Hiperkolesterolemia dan hiperglikemia merupakan faktor utama 

dalam perkembangan aterosklerosis yang berhubungan dengan hipertensi. 

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu 

hipertensi primer dan hipertensi sekunder (Tabel 2.2). Hipertensi primer dialami 

lebih dari 90% pengidap hipertensi, sedangkan 10% sisanya mengalami hipertensi 

sekunder. Meskipun hipertensi primer belum diketahui penyebabnya secra pasti, 

namun data penelitian telah menemukan sejumlah faktor yang sering kali 

mnyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor tersebut antara lain: 

1. Faktor keturunan. Berdasarkan data statistic, terbukti bahwa seseorang akan 

memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang 

tuanya merupakan pengidap hipertensi. 

2. Ciri perseorangan. Ciri perseorangan yang mempengaruhi timbulnya 

hipertensi yaitu usia (jika usia semakin bertambah, maka tekanan darah 
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pun semakin meningkat), jenis kelamin (pria lebih tinggi dibandingkan 

dengan wanita), dan ras (ras kulit hitam lebih banyak diandingkan dengan 

kulit putih). 

3. Kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang sering kali menyebabkan 

timbulnya hipertensi yaitu mengonsumsi garam yang tinggi (lebih dari 2, 

3 g/hari), kegemukan, diabetes, stres, dan pengaruh lain, misalnya 

merokok dan mengonsumsi alkohol.  

Tabel 2.2 Hipertensi berdasarkan penyebabnya (Asikin dkk, 2016) 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Patofisiologi 

Menurut Brunner & Suddart, Reseptor yang menerima perubahan tekanan 

darah yaitu refleks baroreseptor yang terdapat pada sinus karotis dan arkus aorta. 

Pada hipertensi, karena adanya berbagai gangguan genetik dan risiko lingkungan, 

maka terjadi gangguan neurohormonal yaitu sistem saraf pusat dan sistem renin-

angiotensin-aldosteron, serta terjadinya inflamasi dan resistensi insulin. Resistensi 

insulin dan gangguan neurohormonal menyebabkan vasokonstriksi sistemik dan 

peningkatan resistensi perifer. Inflamasi menyebabkan gangguan ginjal yang 

disertai gangguan sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAA) yang menyebabkan 

retensi garam dan air di ginjal, sehingga terjadi peningkatan volume darah. 

Peningkatan resistensi perifer dan volume darah merupakan dua penyebab utama 

Hipertensi primer/ 

esensial 

Merupakan hipertensi yang penyebabnya 

tidak diketahui 

Biasanya berhubungan dengan faktor 

keturunan dan lingkungan 

Hipertensi 

sekunder 

Merupakan hipertensi yang penyebabnya 

dapat diketahui secara pasti, misalnya 

gangguan pembuluh darah dan penyakit 

ginjal 
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terjadinya hipertensi. Pusat yang menerima impuls yang dapat mengenali keadaan 

tekanan darah terletak pada medulla di batang otak (Asikin dkk, 2016). 

Perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh darah perifer 

bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada usia lanjut. 

Perubahan tersebut meliputi ateroskerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan 

penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah, yang pada akhirnya akan 

menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah. 

Konsekuensinya yaitu kemampuan aorta dan arteri besar menjadi berkurang dalam 

mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung (volume sekuncup), 

sehingga mengakibatkan penurunan curah jantung dan peningkatan resistensi 

perifer (Asikin dkk, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Patofisiologi hipertensi (Asikin dkk, 2016) 

2.3.4 Manifestasi Klinis Dan Komplikasi 

Pengidap hipertensi menunjukkan adanya sejumlah tanda dan gejala, namun 

ada juga yang tanpa gejala. Hal ini menyebabkan hipertensi dapat terjadi secara 

Genetik + Lingkungan 

Resistensi insulin Gangguan sistem saraf pusat dan 

sistem renin-angiotensin-

aldosteron 

Inflamasi 

Vasokonstriksi  Resistensi garam dan air 

Peningkatan resistensi perifer Peningkatan volume darah 

Hipertensi 
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berkelanjutan dan mengakibatkan sejumlah komplikasi. Tabel 2.3 menjelaskan 

tanda dan gejala pada hipertensi menurut Edward K. Chung (Asikin dkk, 2016). 

Tabel 2.3 Manifestasi Klinis Hipertensi (Asikin dkk, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Konsep Murottal Al-Qur’an 

2.4.1 Murottal Al-Qur’an  

Murottal Al-Qur’an dapat diartikan sebagai rekaman suara Al-Qur’an yang 

dilakukan oleh seorang Qori’ (pembaca Al-Qur’an). Murottal Al-Qur’an 

merupakan salah satu music yang memiliki pengaruh positif bagi pendengarnya. 

Menurut (Handayani, 2014) menjelaskan terapi murottal Al-qur’an adalah terapi 

bacaan Al-Qur’an selama beberpa menit atau jam sehingga memberikan dampak 

positif bagi tubuh seseorang. Menurut beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa murottal Al-Qur’an adalah bacaan ayat yang suci yang dibaca 

oleh seorang Qori’ direkam dan dapat digunakan sebagai terapi. 

1. Seni dalam membaca Al-Qur’an 

Irama Al-Qur’an adalah alunan intonasi atau membaca yang disuarakan 

dalam keindahan raga nada, variasi serta improvisasi selaras dengan 

pesan-pesan yang diungkapkan oleh ayat-ayat yang dibaca. Adapun ada 7 

irama (lagu) dalam seni membaca Al-Qur’an yang disarankan dalam kitab 

suci Al-Qur’an harus tunduk dan sesuai serta mengikuti kaidah-kaidah 

tartil yang tertuang dalam displin ilmu tajwid serta makhrojul huruf yang 

Manifestasi Klinis Deskripsi 

Tidak ada gejala Hipertensi biasanya tidak akan 

menimbulkan gejala. Namun, akan 

menimbulkan gejala setelah terjadi 

kerusakan organ, misalnya jantung, ginjal, 

otak, dan mata 

Gejala yang sering 

muncul 

Nyeri kepala, pusing/migraine, rasa berat 

di tengkuk, sulit untuk tidur, dan lelah. 
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benar. Lagu-lagu Al-Qur’an semakin berkembang dan terus berjalan selain 

sebagai cara ibadah dan juga da’wah dan syi’ar. Dengan lantunan 

keindahan bacaan Al-Qur’an yang dilantunkan akan mampu 

menggetarkan kerasnya hati siapapun yang mendengarnya (Muammr, 

2013). 

2. Peranan Tausyih 

Tausyih dalam pembelajaran tilawah hanyalah sebatas acuan acaustics 

(pengetahuan penyuaraan) dari lagu-lagu arabi, bukan batasan-batasan 

nada variasi maupun improfisasi yang mengikat. Nada-nada yang ada 

dalam tausyih atau pun bait-bait syair dalam gerakan-gerakannya seperti 

gerakan holpen suara yakni gerakan dalam frekuensi sekali atau dua kali, 

maupun triller suara yakni gerakan suara dalam frekuensi tiga atau empat 

kali gerakan tetap toleransi terhadap potensi gerakan suara pembaca. 

Demikian pula nada-nada tinggi, sedang dan rendah yang relative panjang 

dalam kalimat-kalimat pada bait syair juga tetap toleransi pada saat 

diterapkan pada ayat-ayat Al-Qur’an sesuatu kebutuhan yang dituntut oleh 

pembaca terutama dalam konteks lirik-lirik lagu untuk suatu ayat. 

3. Tausyih 7 Maqom Tilawah 

Setiap maqom, mulai dari awal maqom variasi-variasinya sampai dengan 

jawabul jawab dikemas melaluli bait-bait, syair, tausyih yang dijadikan 

sebagai patokan dasar dan rambu yang memberikan gambaran tentang apa, 

bagaimana dan betapa variasi makom yang dilantunkan. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

35 

Skripsi            Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap...           Chorina Nur Aziza 
 

2.4.2 Intervensi Kognitif Spiritual 

Intervensi kognitif spiritual merupakan modifikasi intervensi kognitif 

yangbertujuanmengubah pikiran negatif menjadi positif dengan membangkitkan 

spiritualitas klien untuk selalu bersyukur dan menerima apapun yang sudah menjadi 

ketetapan Allah. Modifikasi yang dilakukan pada intervensi kognitif spiritual ini 

yaitu dengan menggabungkan intervensi kognitif dengan rangsangan auditori 

murotal QS. Ar-Rahman ayat 1-78.  

Perangsangan auditori murotal dilakukan dengan mendengarkan Qur’an 

lewat MP3 player. Mendengarkan ayat ayat dalam Qur’an memberikan pengaruh 

yang signifikan dalam menurunkan ketegangan saraf reflektif dan ini tercatat dan 

terukur secara kuantitatif dan kualitatif oleh alat berbasis komputer dan 

menghasilkan gelombang delta di otak. Gelombang delta merupakan getaran pusat 

otak yang memiliki amplitudo besar dan frekuensi rendah (0,5 - 4 Hz) yang terjadi 

pada seseorang yang sedang tidur lelap atau dalam kondisi relaks. Pada orang yang 

menderita gangguan otak misalnya sedang mengalami penurunan kesadaran koma 

atau mengalami perdarahan otak, fase getaran otak yang mendominasi adalah 

gelombang delta. Gelombang delta berfungsi untuk menstimulasi prosespergantian 

sel tubuh yang rusak, sehingga gelombang delta disebut sebagai gelombang yang 

mendorong penyembuhan alami pada tubuh. Salah satu surat dalam Qur’an yang 

memiliki efek terapeutik adalah Ar-Rahman. Karakteristik Surat Ar-Rahman ini 

mempunyai tempo 79,8 bpm. Tempo ini tergolong dalam tempo yang lambat dan 

seiring dengan denyut jantung normal, sehingga denyut jantung klien akan sinkron 

dengan tempo murotal. Menurut Prasmisiwi (2011) menyatakan bahwa Surat Ar-

Rahman yang dibaca oleh Ahmad Saud mempunyai efek relaksasi ketika 
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diperdengarkan pada klien yang sedang menjalani perawatan terutama di ICU. Hal 

ini sudah divalidasi oleh seorang ahli di laborataorium seni Fakultas Budaya dan 

Seni Universitas Negeri Semarang. 

Tabel 2.4 Karakteristik Surat Ar-Rahman yang dibacakan oleh Ahmad Saud 

Prasmisiwi (2011) 

Nada Karakteristik 

Tone Tone E 

Timbre Medium 

Pitch 44 Hz 

Harmony Reguler and consistent tone colour 

Intencity Medium amplitude 

Rythm Andante (mendayu-dayu) 

Interval E, G, B minor 

Volume 60 decibel 

Length 13 min 55 sec 

Terdapat banyak teori, hipotesa dan asumsi bagaimana rangsangan auditori 

bekerja (Campbell 2006), mengemukakan bahwa stimulus musik memiliki efek 

biologis pada perilaku manusia dengan melibatkan fungsi otak yang spesifik seperti 

memori, belajar, motivasi, emosi dan stress. Bunyi mengalir dalam bentuk 

gelombang elektromagnetik melalui udara dapat diukur berdasarkan frekuensi 

bunyi dan intensitas. Efek musik dirasakan di hemisfer kanan, tetapihemisfer kiri 

akan mendapatkan fungsi analisis. Persepsi auditori bekerja di pusat auditori di 

lobus temporal yang akan mengirimkan sinyal ke thalamus, otak tengah, pons, 

amigdala, medulla dan hipothalamus. Saat individu mendengarkan musik, 

gelombangnya ditransmisikan melalui ossicles di telinga tengah dan melalui cairan 

koklear berjalan menuju telinga dalam (Wilgram 2002). Membran basilaris koklea 

merupakan area resonansi dan berespon terhadap frekuensi getaran yang bervariasi. 

Rambut silia sebagai sensori reseptor yang mengubah frekuensi getaran menjadi 

getaran elektrik dan langsung terhubung dengan ujung nervus pendengaran. Nervus 

auditori menghantarkan sinyal ini ke korteks auditori di lobus temporal. Korteks 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

37 

Skripsi            Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap...           Chorina Nur Aziza 
 

auditori primer menerima input dan mempersepsikan pitch dan melodi yang rumit 

dan dipengaruhi olehpengalaman seseorang. Korteks auditori sekunder lebih lanjut 

memproses interpretasi musik dalam hal ini murotal qur’an sebagai gabungan 

harmoni, melodi dan rhytm. Kemudian dari otak dan telinga, saraf vagus membantu 

meregulasi kecepatan denyut jantung, respirasi dan bicara, membawa impuls 

sensorik motorik ke tenggorokan, laring, jantung dan diafragma. Para ahli 

intervensi suara menyatakan saraf vagus dan sistem limbik merupakan penghubung 

antara telinga, otak dan sistem saraf otonom yang menjelaskan bagaimana suara 

bekerja dalam menyembuhkan gangguan fisik dan psikologis. 

2.4.3 Murottal Al-Qur’an Sebagai Intervensi Pengendalian Emosi 

Salah satu tehnik distraksi yang digunakan untuk mengatasi pengendalian 

emosi saat marah adalah berupa murrotal Al-Quran. Murrotal Al-Quran merupakan 

bagian instrumen musik yang memiliki proses untuk menurunkan kecemasan. 

Harmonisasi dalam musik yang indah akan menarik telinga dalam bentuk suara 

menggetarkan gendang telinga, mengguncangkan cairan di telinga dalam, serta 

menggetarkan sel-sel rambut di dalam coglea untuk selanjutnya melalui saraf 

koklearis menuju otak dan menciptakan imajinasi keindahan di otak kanan otak kiri 

yang akan memberikan dampak berupa kenyamanan dan perubahan perasaan 

(Nataliza, 2012). Menurut Kristriyono (2017) dari 7 tilawah Al-Qur’an yang 

bersifat menenangkan, mendamaikan, dan menentramkan yaitu irama Nahawand. 

Terapi murottal selama 15 menit dengan tempo yang lambat serta harmonis dapat 

menurunkan hormon stress, mengaktifkan hormon endofrin alami (serotonin) 

(Lasalo, 2016). 
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2.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.5 Keyword development 

Keyword development 

 

 

 

 

Pencarian artikel ilmiah dengan menggunakan alternatif kata kunci pada 

tabel di atas digunakan tiga database yaitu Scopus, Proquest, Science Direct dan 

Google Scholar untuk mencari sumber ilmiah yang memiliki kemiripan sebagai 

literatur pendukung utama dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan kemudian 

dipilih berdasarkan judul, abstrak, dan hasil penelitian dengan cara memasukkan 

kata kunci, full text, dan publication date time yang diinginkan. Hasil pencarian 

didapatkan 5 artikel di jurnal internasional dan 1 artikel di jurnal nasional sesuai 

dengan keinginan peneliti. Berdasarkan hasil pencarian tersebut didapatkan 

keaslian penelitian pada tabel di bawah ini:  

Tabel 2.6 Keaslian Penelitian 

No 
Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 
Metode Hasil 

1 Impact of Quran in 

Treatment of the 

Psychological 

Disorder and Spiritual 

Illness(Saged et al., 

2018) 

D: Eksperimen 

S : 121 orang 

V: Quran in Treatment 

of the 

Psychological 

Disorder and 

Spiritual Illness 

I : Observasi, 

kuesioner, dan 

wawancara 

A: Leading the PLS 

calculation 

 

Hasil menunjukkan 

bahwa kemampuan dan 

kemauan secara positif 

dan signifikan terkait 

dengan efektivitas dan 

daya tanggap, juga 

efektifitas secara positif 

dan signifikan terkait 

dengan responsivitas. 

Oleh karena itu, pasien 

merasa puas menerima 

pengobatan melalui 

Quran dan mereka 

memiliki kemampuan 

dan kemauan untuk 

melakukannya karena 

Pengendalian Emosi 

Anger Management 

Murottal Al- Qur’an 

Holy Quran 

Hipertensi 
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No 
Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 
Metode Hasil 

mereka percaya bahwa 

Quran adalah bagian 

penting dari kehidupan 

mereka. 

 

2 Effects of listening to 

Holy Qur’an 

recitation and 

physical training on 

dialysis efficacy, 

functional capacity, 

and psychosocial 

outcomes in elderly 

patients undergoing 

haemodialysis(Frih et 

al., 2017) 

D: Quasy Eksperiment 

S: 53 orang 

V: Listening to Holy 

Qur’an recitation 

and physical 

training on dialysis 

efficacy, functional 

capacity, and 

psychosocial 

outcomes in elderly 

patients undergoing 

haemodialysis 

I: Observasi, Six-

Minute Walk Test 

(6MWT), dan Timed 

Up and Go test 

(TUG), kuesioner 

A: ANOVA 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

mendengarkan 

pembacaan Al-Quran 

dalam kombinasi 

dengan pelatihan 

ketahanan. tahan saat 

didialisis antar diinduksi 

peningkatan kondisi 

fisik dan kualitas hidup 

dan pengurangan besar 

kecemasan di antara 

pasien yang menjalani 

hemodialisis. 

3 Efficacy of Surah Al-

Rehman in Managing 

Depression in 

Muslim 

Women(Rafique, 

Anjum and Raheem, 

2017) 

D: Eksperimen 

S: 12 orang 

V: Surah Al-Rehman 

in Managing 

Depression in 

Muslim Women 

I: Kuesioner (BDI-II) 

A: Mann–Whitney U 

test, Wilcoxon 

signed ranks test 

Peneliti harus fokus 

pada penemuan obat 

untuk penyakit 

psikologis dan fisik 

lainnya dari ayat-ayat 

Alquran. Eksplorasi 

mekanisme yang 

mungkin (seperti 

kognisi yang diaktifkan 

atau emosi yang terkait 

sambil mendengarkan 

Alquran) melalui mana 

efek pengulangan 

tercapai, juga dapat 

menjadi subjek 

penyelidikan untuk studi 

yang akan datang. 
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No 
Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 
Metode Hasil 

4 Pengaruh Terapi 

Murottal Al-Qur'an 

terhadap Tekanan 

Darah Pasien Pre 

Operasi Katarak 

dengan Hipertensi di 

Ruang Tulip Rumah 

Sakit Daerah dr. 

Soebandi 

Jember(Siswoyo et 

al., 2017) 

D: Quasy Eksperimen 

S: 30 responden 

V: Terapi Murottal Al-

Qur'an terhadap 

Tekanan Darah 

Pasien Pre Operasi 

Katarak dengan 

Hipertensi 

I: Observasi 

A: Mann Whitney test, 

Wilcoxon test 

Disimpulkan ada 

pengaruh terapi murottal 

al-qur’an terhadap 

tekanan darah pasien pre 

operasi katarak dengan 

hipertensi. Perawat dan 

petugas kesehatan 

lainnya dapan 

menggunakan sop ini 

untuk menurunkan 

tekanan darah pasien 

hipertensi. 

5 Anger Expression 

and Blood Pressure in 

Adolescents (Starner 

and Peters, 2004) 

D: Descriptive-

correlational study 

S: 63 responden 

V: Anger Expression 

and Blood Pressure 

in Adolescents 

I: Kuesioner 

A: - 

Penelitian ini 

memberikan bukti 

bahwa banyak remaja, 

mungkin lebih dari yang 

dicurigai, berada pada 

risiko tinggi untuk 

hipertensi dan penyakit 

kardiovaskular yang 

dihasilkan, dan 

intervensi pengasuhan 

preventif ditunjukkan. 

Selain upaya promosi 

kesehatan tradisional 

yang menargetkan 

obesitas, aktivitas, dan 

merokok, penelitian ini 

menunjukkan ada 

kebutuhan untuk diskusi 

yang bertujuan untuk 

meningkatkan 

kesehatan emosional. 

Siswa dapat mengambil 

manfaat dari intervensi 

yang membantu mereka 

untuk mengatasi 

kemarahan dan 

mengekspresikannya 

dengan cara yang sehat. 

 

6 Five Factor 

Personality Traits as 

Predictor of Trait 

Anger and Anger 

D: Kuantitatif 

S: 580 responden 

V: Five Factor 

Personality Traits 

as Predictor of 

Menurut temuan 

penelitian, terlihat 

bahwa lima ciri 

kepribadian 

(neurotisisme, 
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No 
Judul Karya Ilmiah 

dan Penulis 
Metode Hasil 

Expression(Özyeşil, 

2012) 

Trait Anger and 

Anger Expression 

I: Adjective Based 

Personality Test and 

State-Trait Anger 

Expression 

Inventory scales 

A: - 

 

extraversion, 

keterbukaan terhadap 

pengalaman, keramahan 

dan kesungguhan) 

secara keseluruhan, 

secara signifikan 

memprediksi sifat 

kemarahan dan gaya 

ekspresi kemarahan 

(marah, marah dan 

pengendalian 

kemarahan). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:                    Diteliti  TidakDiteliti 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh murottal Al-Qur’an terhadap 

pengendalian emosi (Anger Management) dan tekanan darah pada 

penderita hipertensi 

Fisiologis 

1. Tekanan darah, 

denyut jantung, 

RR ↑ 

2. Dilatasi pada pupil 

mata 

3. Keringat ↑, saliva 

dan mukus ↓ 

4. Rambut di kulit 

menjadi tegak 

Psikologis 

1. Rasa Penyesalan 

2. Pengutukan terhadap 

diri sendiri 

3. Penghukuman diri 

4. Depresi 

5. Insomnia 

Penderita Hipertensi FaktorPenyebab 

1. Stresor 

2. Tuntutan ekonomi 

3. Tuntutan 

pekerjaan 

4. Pendidikan 

5. Jenis kelamin 

Emosi Tidak Stabil 

Mendengarkan 

Murottal Q.S Ar-

Rahman 

 

Serabut Saraf 

Ganglion 
Nukleus Koklearis 

Dorsalis & Venteralis 

Nukleus 

Lemnikus 

Lateralis 

Korteks Auditorik Primer 

(Lobus Temporalis 

KorteksSerebri) 

Kolikulus Nukleus 

Genikulatum 

Penghayatan akan 

kehadiran Allah 

Tidak merasa dalam kesendirian 

saat menghadapi masalah hidup 

 
Stres Persepsi: 

Penerimaan diri 

Prefrontal 

Korteks 
Pemaknaan

Hidup 

Persepsi Positif 

terhadap Stresor 

Aktivasi Sistem Saraf Hormon adrenalin & hormon 

noradrenalin ↓ 

 H.P.A Axis 

 

 

Hipotalamus (CRF ↓) Pituitary (ACTH) Adrenal Kortex 

(Kortisol ↓) 

1. Hati & pikiran menjadi tenang 

2. Menciptakan keyakinan, kekuatan & sikap optimis 
 

Tekanan 

Darah Stabil 

 

Emosi 

Terkendali  
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Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan mekanis mepengaruh murottal Al-Qur’an 

terhadap pengendalian emosi (Anger Management) pada penderita hipertensi. Pada 

klien yang menderita hipertensi memiliki faktor predisposisi yang mempengaruhi 

emosi yang tidak stabil pada penderita hipertensi dan lebih sering dikaitkan dengan 

emosi marah. Karena pada penderita hipertensi apabila mengalami perubahan 

fisiologis dan psikologis karena faktor predisposisi yang dapat menimbulkan HPA 

axis yang mempengaruhi hipotalamus CRF, pituitary, saraf simpatis, medulla 

adrenalis yang menyebabkan terbentuknya katekolamin meningkat sehingga 

menyebabkan perubahan tanda-tanda vital dalam tubuhnya sehingga memicu 

terjadinya stress.  

Oleh sebab itu para penderita hipertensi melampiaskan pada emosi marahnya. 

Untuk mengurangi dan mengendalikan emosi pada penderita hipertensi diperlukan 

intervensi yang bisa mempengaruhi emosi pada penderita hipertensi. Intervensi 

kognitif spiritual sebagai modifikasi intervensi kognitif dengan murotal Al-Qur’an 

dapat mempengaruhi persepsi klien melalui jalur auditoris. Rangsangan yang 

diterima oleh jalur auditoris diolah di prefrontal korteks yang dapat mengakibatkan 

perubahan pemaknaan hidup dengan membentuk persepsi positif terhadap stressor. 

Pembentukan persepsi yang positif melalui rangsangan jalur auditoris diharapkan 

berakibat peningkatan pengendalian emosi pada penderita hipertensi. Hasil akhir 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah terbentuknya respon adaptasi yang 

positif dan pengendalian emosi pada penderita hipertensi serta dapat membuat 

tekanan darah tetap stabil. 
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3.2 Hipotesis 

1. Ada pengaruh mendengarkan murottal Al-Qur’an terhadap pengendalian 

emosi (Anger Management) pada penderita hipertensi.  

2. Ada pengaruh mendengarkan murottal Al-Qur’an terhadap penurunan 

tekanan darah pada penderita hipertensi. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

BAB 4 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian sebagai suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmu 

pengetahuan atau pemecahan suatu masalah menggunakan metode ilmiah 

(Notoadmojo, 2010). Metode penelitian dalam penelitian ini akan membahas 

tentang desain penelitian, populasi, sampel, besar sampel, identifikasi variabel, 

definisi operasional, instrumen, lokasi dan waktu pengambilan penelitian, 

pengumpulan data, kerangka kerja, analisis data dan etik penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah quasy experiment dengan pendekatan pre and post 

control group yaitu untuk melihat hubungan sebab akibat dengan melibatkan 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan (Nursalam, 2016). Setelah melakukan 

intervensi mendengarkan murottal Al-Qur’an, peneliti terlebih dahulu melakukan 

penilaian (pretest) kepada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terhadap 

tekanan darah, tingkat stress, emosi yang dirasakan. Intervensi mendengarkan 

murottal Al-Qur’an kemudian diberikan kepada kelompok perlakuan. Setelah 

intervensi diberikan, peneliti melakukan penilaian ulang (posttest) kepada kedua 

kelompok untuk mengetahui tekanan darah, tingkat stress, emosi yang dirasakan 

pada penderita hipertensi. Peneliti juga membandingkan tekanan darah, tingkat 

stress, emosi yang dirasakan antara kelompok perlakuan yang diberi intervensi 

mendengarkan murottal Al-Qur’an dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan 

perlakuan intervensi mendengarkan murottal Al-Qur’an. 
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Gambar 4.1 Rancangan penelitian quasy-experimental dengan pre dan post control 

group design pengaruh murottal Al-Qur’an terhadap pengendalian 

emosi (Anger Management) dan tekanan darah pada penderita 

hipertensi. 

Keterangan: 

A : Populasi 

X : Skrining 

B : Populasi terjangkau 

SR : Simple random sampling 

O1 : Pretest kelompok kontrol 

O2 : Pretest kelompok perlakuan 

P1 : Intervensi mendengarkan murottal Al-Qur’an2 hari sekali  

selama 1 minggu 

P0 : Tindakan rutinitas di ruang perawatan 

O3       : Posttest kelompok kontrol 

O4 : Posttest kelompok perlakuan 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh obyek atau data dengan karakteristik tertentu yang 

akan diteliti (Nursalam, 2016). Populasi penelitian ini adalah semua penderita 

A 

O3 

x B 

O2 

O1 

O4 

SR 

P0 

P1 
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hipertensi bulan Juli-Agustus 2018 yang berjumlah 95 orang yang ada di Desa 

Sukorejo Bojonegoro. 

4.2.2 Sampel Penelitian dan Besar Sampel 

1) Sampel Penelitian 

Sampel yang telah dipilih dalam penelitian ini berdasarkan kriteria berikut: 

Kriteria inklusi penelitian: 

1. Penderita hipertensi yang belum pernah mendapatkan intervensi 

mendengarkan murottal Al-Qur’an. 

2. Beragama Islam 

3. Usia 20-60 tahun 

Kriteria eksklusi penelitian: 

1. Penderita hipertensi yang mengalami gangguan pendengaran 

Kriteria drop out dalam penelitian ini adalah: 

1. Penderita hipertensi yang mengundurkan diri ditengah penelitian 

2. Penderita hipertensi yang meninggal dunia ditengah penelitian 

2) Besar Sampel 

Pada penentuan besar sampel menggunakan rumus sebagai berikut: 

n = 
𝑁.𝑧2.𝑝.𝑞

𝑑(𝑁−1)+ 𝑧2.𝑝.𝑞
 

 =  
95.  1,962.0,5.(0,75)

0,05.(94)+1,962(0,5).0,75
 

=  
95.(3,8416).0,375

0,05.(94)+3,8416.(0,375)
 

= 
136,857

6,1406
 

   = 22, 28 
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Jadi, besar sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 22 kelompok 

perlakuan dan 22 kelompok kontrol. 

4.2.3 Teknik Sampling 

Teknik Simple Random Sampling adalah pemilihan sampel dengan cara ini 

merupakan jenis probabilitas. Untuk mencapai sampling ini, setiap elemen diseleksi 

secara acak (Nursalam, 2016). Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan 

teknik probability sampling dengan tipe simple random sampling. Simple random 

sampling merupakan tipe pengambilan sampel berdasarkan seleksi populasi secara 

acak oleh peneliti. Jika sampling frame kecil, nama bisa ditulis pada secarik kertas, 

diletakkan di kotak, diaduk, dan diambil secara acak setelah semuanya terkumpul.  

4.2.4 Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang sifatnya menentukan variabel 

lain (Nursalam, 2016). Variabel independen adalah mendengar murottal Al-Qur’an. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel 

lain (Nursalam, 2016). Variabel dependen adalah pengendalian emosi (Anger 

Management) pada penderita hipertensi.



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

Skripsi            Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap...           Chorina Nur Aziza 
 

4.3 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap Pengendalian Emosi (Anger Management) Pada Penderita 

Hipertensi 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Instrumen Skala Skor 

Independen 

Mendengarkan 

Murottal Q.S 

Ar-Rahman 

Mendengarkan 

murottal surat 

Ar-Rahman ayat 

1-78 guna 

membangkitkan 

rasa syukur atas 

nikmat Allah 

SWT dengan 

MP3 player 

Durasi: 15 menit 

Frekuensi: 1 kali  

Lama: 2 hari sekali secara 

individu selama1 minggu, 

sekali pada waktu sore 

hari. 

1. Sebelum diperdengarkan 

murottal diberikan bimbingan 

keagamaan tentang faedah 

surat-surat dalam Al-Qur’an 

2. Setelah diberikan bimbingan 

keagamaan, lalu, 

diperdengarkan Murottal Al-

Qur’an selama 15 menit. 

Pengeras Suara 

Satuan Acara 

Kegiatan (SAK) 

Standar 

Prosedur 

Operasional 

(SPO) 

- - 

Dependen 

Pengendalian 

Emosi (Anger 

Management) 

 

 

 

 

 

Proses 

menahan/memb

atasi diri 

terhadap 

perasaan batin 

yang keras. 

Apabila tidak 

dikendalikan, 

akan membuat 

1. Strategies to emotion 

regulation (strategies) 

a. Keyakinan individu untuk 

dapat mengatasi suatu 

masalah. 

b. Kemampuan untuk 

menemukan suatu cara 

yang dapat mengurangi 

emosi negatif 

Kuosioner 

Regulasi Emosi 

Interval 

 
Jawaban : 

Pertanyaan favourable 

Sangat setuju=5 

Setuju= 4 

Biasa= 3 

Tidak setuju= 2 

Sangat Tidak Setuju = 1 

Pertanyaan 

unfavourable 

4
9
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Instrumen Skala Skor 

rugi diri sendiri 

maupun orang 

lain. 

 

 

c. Mampu dengan cepat 

menenangkan diri kembali 

setelah merasakan emosi 

yang berlebihan. 

2. Engaging in goal divected 

behavior (goals) 

a. Kemampuan untuk tidak 

terpengaruh oleh emosi 

negative yang dirasakan. 

b. Mampu tetap berpikir dan 

melakukan sesuatu dengan 

baik 

c. Kemampuan untuk dapat 

mengontrol emosi yang 

dirasakan. 

3. Control emotional 

responses (impulse) 

a. Merespon emosi yang 

ditampilkan (respon 

fisiologis, tingkah laku 

dan nada suara). 

b. Mampu menunjukkan 

respon emosi yang 

tepat. 

 

Sangat setuju= 1 

Setuju= 2 

Biasa=3 

Tidak  

setuju= 4 

Sangat tidak setuju= 5 

 

Skor  

Min 

24 butir soal x 1 = 24 

Max 

24 butir soal x 5 = 120 

Diklasifikasikan 

sebagai berikut :  

24-47 : Sangat buruk 

48-71 : Buruk 

72-95 : Baik 

96-120: Sangat Baik 

5
0
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Instrumen Skala Skor 

4. Acceptance of emotional 

response (acceptance) 

a. Kemampuan individu 

untuk menerima suatu 

peristiwa yang 

menimbulkan emosi 

negatif. 

b. Tidak merasa malu saat 

merasakan emosi 

negatif. 

 
 

Tekanan Darah  Seseorang 

dianggap 

mengalami 

hipertensi jika 

tekanan 

darahnya lebih 

tinggi 140/90 

mmHg 

1. Melakukan pengukuran 

tekanan darah 

1. Sphy-

momanometer 

2. Stetoskop 

Interval Kode 

Normal:  

Sistolik: 90-119 

Diastolik: 60-79 

Prahipertensi: 

Sistolik: 120-139 

Diastolik: 80-89 

Hipertensi Derajat 1: 

Sistolik: 140-159 

Diastolik: 90-99 

Hipertensi Derajat 2: 

Sistolik: ≥ 160 

Diastolik: ≥100 

 

5
1
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen untuk mengukur variabel independen penelitian menggunakan 

Satuan Acara Kegiatan (SAK), pengeras suara dalam memberikan intervensi 

mendengarkan murottal Al-Qur’an. Instrumen untuk mengukur variabel dependen 

pada pengendalian emosi (Anger Management) dengan menggunakan lembar 

kuisioner dan untuk mengukur tekanan darah menggunakan alat ukur tekanan 

darah.  

4.4.1 Satuan Acara Kegiatan (SAK) 

Satuan Acara Kegiatan (SAK) digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

intervensi mendengarkan murotal Al – Qur’an pada penderita hipertensi. Satuan 

Acara Kegiatan (SAK) ini berisi tentang topik pengaruh murottal Al-Qur’an 

terhadap pengendalian emosi (Anger Management) dan tekanan darah pada 

penderita hipertensi, sasaran penderita hipertensi usia 20 tahun ke atas, tempat di 

rumah responden, waktu jam 3 sore hari, tujuan, materi, metode ceramah, 

pelaksanaan dan evaluasi akan dilakukan setelah pemberian intervensi 

mendengarkan murotal Al-Quran. Intervensi dilakukan 3 kali selama 15 menit 

dalam waktu satu minggu. 

4.4.2 Pengeras Suara 

Pengeras suara (Loudspeaker) adalah transduser yang mengubah sinyal 

elektrik ke suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk 

membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara sampai 

di kendang telinga kita dan dapat kita dengar sebagai suara. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan sound system atau speaker kecil untuk memutar murottal Al-

Qur’an dan menggunakan SOP. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Transduser
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4.4.3 Pengukur Tekanan Darah  

Untuk mengukur tekanan darah, dapat menggunakan tensimeter 

(sphygmomanometer) yang ditempatkan di atas arteri brakhialis pada lengan. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan tensimeter pegas/jarum, dengan tingkat 

ketelitian 1 mmHg dan menggunakan SOP tekanan darah. 

4.4.4 Kuesioner 

Tabel 4.2 Blue Print kuisioner Skala Regulasi Emosi (Adaptasi Gross & John, 

2003). 

Variabel Sub Variabel Indikator Nomor Butir 

Pertanyaan 

Jumlah 

Butir 

Pengendalian 

Emosi 

 

 

1. Strategies 

to emotion 

regulation 

(strategies) 

1. Keyakinan 

individu untuk 

dapat mengatasi 

suatu masalah. 

2. Kemampuan untuk 

menemukan suatu 

cara yang dapat 

mengurangi emosi 

negatif 

3. Mampu dengan 

cepat 

menenangkan diri 

kembali setelah 

merasakan emosi 

yang berlebihan. 

10, 11, 12, 17, 

18, 23, 24 

 

7 

 

 

 

2. Engaging in 

goal 

divected 

behavior 

(goals) 

1. Kemampuan untuk 

tidak terpengaruh 

oleh emosi 

negative yang 

dirasakan. 

2. Mampu tetap 

berpikir dan 

melakukan sesuatu 

dengan baik 

3. Kemampuan untuk 

dapat mengontrol 

emosi yang 

dirasakan. 

1, 2, 5, 6, 9, 

13, 15, 19, 22 

9 
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Variabel Sub Variabel Indikator Nomor Butir 

Pertanyaan 

Jumlah 

Butir 

 

3. Control 

emotional 

responses 

(impulse) 

1. Merespon emosi 

yang ditampilkan 

(respon fisiologis, 

tingkah laku dan 

nada suara). 

2. Mampu 

menunjukkan 

respon emosi 

yang tepat. 

3, 4, 8, 16, 21 5 

 

4. Acceptance 

of emotional 

response 

(acceptance) 

1. Kemampuan 

individu untuk 

menerima suatu 

peristiwa yang 

menimbulkan 

emosi negatif. 

2. Tidak merasa malu 

saat merasakan 

emosi negatif. 

7, 14, 20 3 

  

Hasil uji validasi dan reliabitias dari soal 1-60 ditemukan nilai r antara 0,005 

sampai 0,663. Apabila nilai ≥ 0, 25-0, 30 berarti hasil uji validasi dinyatakan valid 

dan koefisien reliabilitas berkisar antara 0,000 sampai 1, 00 (Muhid, 2010). Jika 

koefisien reliabilitas mendekati angka 1, 00 berarti semakin reliabilitasnya (Azwar, 

2003). Kuesioner Regulasi ini telah digunakan oleh peneliti sebelumnya Ahmad 

Fauji Taringan yang dilakukan di Indonesia dan memiliki karakteristik yang sama 

dengan penelitian ini. Setelah dengan dilakukan 9 kali pengujian dari 60 item 

menjadi 24 item dengan nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,8. Maka diperoleh 24 item 

yang valid dan reliable yaitu item nomer: 1, 5, 7, 9, 12, 20, 26, 29, 32, 36, 39, 40, 

41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58 dan 59. Interpretasi dari kuesioner ini 

adalah baik, cukup, kurang. 
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4.5 Lokasi dan tempat penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Sukorejo Bojonegoro pada bulan 

Desember 2018- Januari 2019. 

4.6 Prosedur Pengumpulan dan Pengambilan Data 

4.6.1 Prosedur Administrasi 

Langkah awal dalam penelitian ini yaitu permohonan perizinan dari akademik 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang ditujukan kepada kepala 

Bakesbangpol dan Linmas Kota Bojonegoro, kemudian ditujukan ke Dinas Kesehatan 

Bojonegoro, Puskesmas Kota Bojonegoro, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kelurahan 

Desa Sukorejo Bojonegoro. Setelah mendapatkan surat keterangan bahwa telah 

melakukan penelitian, peneliti memulai untuk penelitian, setelah selesai melakukan 

penelitian peneliti mengajukan surat keterangan telah selesai penelitian di 

Puskesmas Bojoonegoro. 

4.6.2 Prosedur Teknis Pengumpulan Data 

1. Prosedur pelaksanaan penelitian diawali dengan mengurus surat ijin 

permohonan data awal ke bagian akademik Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga, kemudian menyerahkan ke Kesbangpol dan Linmas 

Bojonegoro. 

2. Setelah mendapat surat ijin pengambilan data awal dari Kesbangpol dan 

Linmas Bojonegoro yang ditujukan untuk Dinkes Bojonegoro, kemudian 

dari Dinkes memberikan surat ijin untuk mengambil data awal di Puskemas 

Kota Bojonegoro. 

3. Peneliti melakukan pengambilan data awal di Puskesmas Kota Bojonegoro. 

Pengumpulan data awal dengan meminta data penderita hipertensi pada 
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bulan Januari-Agustus 2018. Bertemu langsung dengan petugas Puskesmas 

Kota Bojonegoro dan memberikan data sesuai dengan kriteria inklusi. 

4. Setelah mendapat data awal, peneliti mewawancarai sebagian penderita, apa 

yang dirasakan saat dia mengalami tekanan darahnya naik? 8 dari 10 orang 

menjawab kepalanya sangat pusing dan apabila ada sesuatu hal yang 

membuat emosinya tidak stabil dia sering merasa ingin marah-marah. 

5. Peneliti melakukan penentuan jadwal pelaksanaan penelitian setelah 

melakukan sidang proposal dan dinyatakan layak etik, dan mengikuti sidang 

etik yang dilaksanakan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

6. Peneliti mengurus surat ijin permohonan penelitian ke bagian akademik 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, kemudian peneliti meminta 

ijin kepada Kesbangpol dan Linmas Bojonegoro dengan menyerahkan surat 

permohonan pengantar penelitian dari Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga. Setelah pendapat surat pengantar ijin penelitian dari Kesbangpol 

dan Linmas Bojonegoro ditujukan untuk Dinkes Bojonegoro dan Kepala 

Desa Sukorejo Bojonegoro. Dari Dinkes Bojonegoro memberikan surat ijin 

penelitian untuk Puskesmas Bojonegoro Prosedur dan tujuan penelitian 

akan dijelaskan kepada responden penderita hipertensi yang ada di Desa 

Sukorejo Bojonegoro. 

7. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode Simple Random 

Sampling. Peneliti mengambil daftar nama penderita hipertensi yang 

didapat dari Puskesmas Kota Bojonegoro. Kemudian dipilih random (secara 

acak) dengan cara mengambil kertas yang tertulis nomor dari daftar nama 

penderita hipertensi yang ditaruh di dalam toples berjumlah 50 kertas. 
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Jumlah pengambilan kertas sesuai hasil jumlah sample yaitu 22 (ditambah 

3 untuk estimasi responden drop out) pertama, untuk kelompok kontrol 22 

(ditambah 3 untuk estimasi responden drop out) berikutnya untuk kelompok 

perlakuan, ini dilakukan agar terlihat objektif dalam menentukan responden. 

8. Peneliti melakukan pembagian kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 

dengan cara memilih secara random dengan mengambil kertas yang tertulis 

nomor dari daftar nama penderita hipertensi yang ditaruh di dalam toples, 

setelah mendapat pembagian responden kelompok kontrol maupun 

perlakuan, peneliti mendatangi satu persatu rumah responden (Door to 

door). Sebelum dilakukan penelitian, peneliti menjelaskan tujuan dan 

proses penelitian yang dilakukan dan memberikan informed consent (surat 

persetujuan menjadi subjek penelitian) yang harus ditandatangani oleh 

responden. Responden boleh menolak ikut serta dalam penelitian. 

9. Peneliti melakukan penelitian pada bulan Desember 2018 - Januari 2019 

dengan waktu yang telah disepakati oleh responden. Sebelum dilakukan 

penelitian pada kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan, responden 

terlebih dahulu diminta untuk mengisi kuesioner regulasi emosi sebagai 

pretest dan dilakukan pengukuran tekanan darah. 

10. Dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh 9 petugas kesehatan (perawat) 

yang sudah menyamakan persepsi tentang penelitian ini, dalam pengisian 

kuesioner maupun dalam melakukan intervensi kepada responden. 

11. Kelompok perlakuan terdiri dari 22 (ditambah 3 untuk estimasi responden 

drop out) responden, kelompok perlakuan diberikan intervensi 

mendengarkan murottal Q.S Ar-Rahman selama 10-15 menit, sebelum dan 
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sesudah dilakukan obsevasi tekanan darah, intervensi dilakukan 2 hari 

sekali selama 1 minggu di rumah masing-masing responden di ruangan yang 

tertutup responden dikondisikan dalam keadaan duduk dan mendengarkan 

MP3 Q.S Ar-Rahman. Intervensi ini dilakukan satu kali pada waktu sore 

hari. 

12. Kelompok kontrol terdiri dari 22 (ditambah 3 untuk estimasi responden 

drop out) responden. Kelompok ini hanya melakukan kegiatan posttest pada 

hari terakhir setelah pengambilan data pretest. Pengambilan data posttest 

menggunakan instrumen yang sama dengan pengumpulan data pretest yaitu 

dengan menggunakan kuesioner Regulasi Emosi. Setelah penelitian selesai 

dilakukan kelompok kontrol mendapatkan intervensi mendengarkan 

murottal Q.S Ar-Rahman. Tindakan ini dilakukan agar tidak menimbulkan 

kesan ketidakadilan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

13. Pada tahap akhir akan dilakukan 1 minggu setelah pengambilan data selesai 

dengan pemberian goodie bag dan mengucapkan terima kasih kepada semua 

responden yang ikut dalam penelitian. 

4.7 Analisa Data 

Analisa data merupakan bagian penting dalam penelitian untuk mencapai 

tujuan pokok penelitian dengan menjawab pertanyaan dan mengungkap fenomena 

(Nursalam, 2016). Pada penelitian ini, setelah pengumpulan data responden, 

seanjutnya data diolah menjadi: 

1. Editing 

Peneliti memeriksa kelengkapan data pada pengisian data penelitian di 

lembar kuosioner. Data yang belum terisi lengkap diklarifikasi kepada 
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responden atau keluarga. Peneliti juga melakukan pengecekan pada setiap 

item pertanyaan di dalam kuosioner. 

2. Coding 

Pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang terdiri dari dari 

beberapa kelompok (klasifikasi data). Kegunaan dari coding adalah untuk 

mempermudah entry data. Pengkodean dilakukan pada skor pengendalian 

emosi yaitu jika pertanyaan favourable: Sangat setuju=5, Setuju= 4, Baik= 

3, Tidak setuju= 2, Sangat Tidak Setuju = 1. Pertanyaan unfavourable: 

Sangat setuju= 1, Setuju= 2, Baik=3, Tidak setuju= 4, Sangat tidak setuju= 

5 

3. Data entry 

Data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan kode 

yang telah ditentukan sebelum pengumpulan data. 

4. Analisa data 

Data yang terkumpul melalui analisa statistik wilcoxon untuk melihat 

pengaruh murottal Al-Qur’an terhadap pengendalian emosi (Anger 

Management) pada penderita hipertensi dengan menggunkana aplikasi 

SPSS. Dasar penggunaan analisa data statistik Mann Whitney adalah data 

berskala interval. 
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4.8 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka operasional pengaruh murottal Al-Qur’an terhadap 

pengendalian emosi (Anger Management) dan tekanan darah pada 

penderita hipertensi. 

 

 

 

Sampel 

Kelompok Perlakuan 

Pengumpulan Data: 

Pre test: Kuosioner Pengendalian 

Emosi 

Pemberian Intervensi: Mendengarkan 

Murottal Al-Qur’an 

POPULASI 

Penderita Hipertensi di Desa 

Sukorejo, Bojonegoro 

Teknik Simple 

Random Sampling 

Pengumpulan Data: 

Post Test: Kuosioner Pengendalian 
 

Pengumpulan Data: 

Pre test: Kuosioner Pengendalian 

Emosi 

 

Kelompok Kontrol 

Penyusunan Laporan 

Analisa Data dengan Mean Whitney 
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4.9 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah lulus etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Fakuktas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dengan nomor surat 1242-

KEPK. 

1. Penjelasan sebelum penelitian/ Informed Consenttian 

Peneliti tidak akan memberikan paksaan terhadap para calon responden 

untuk ikut serta dalam penelitian, juga dijelaskan bahwa sudah terdapat 

tindakan antisipasi terhadap bahaya yang sudah disiapkan peneliti. 

2. Nilai Klinik 

Mendengarkan murottal Al-Quran sudah pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya tetapi belum pernah dilakukan penelitian pada pengendalian 

emosi (Anger Management) pada penderita hipertensi. Karena murottal Al-

Quran dipercaya dapat membuat sesorang menjadilebih tenang. Sehingga 

dapat digunakan dalam manajemen marah pada penderita hipertensi dan 

dapat digunakan sebagai alternatif tindakan keperawatan dalam mengatasi 

respon marah. 

3. Nilai ilmiah 

Tindakan yang diberikan kepada responden merupakan suatu tindakan 

komplomenter keperawatan terhadap manajemen marah pada penderita 

hipertensi. Mendengarkan Al-Quran akan menimbulkan rasa percaya diri, 

rasa optimis, mendatangkan ketenangan, damai, dan merasakan kehadiran 

Allah SWT sehingga mengakibatkan ransangan ke hipotalamus untuk 

menurunkan produksi CRF (cortikotropin Releasing Faktor). CRF akan 

merangsang kelenjar pituitary anterior untuk menurunkan produksi ACTH 
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(Adeno Cortiko TropinHormon) dan menstimulasi produksi endhorphin 

yang akan membuat klien menjadi rileks. Penurunan ACTH dan 

peningkatan endorphin juga dapat menurunkan tahanan perifer dan cardiac 

output sehingga tekanan darah menurun. 

4. Privacy/ kerahasiaan 

Peneliti tidak berhak menceritakan mengenai hal apapun dari responden 

yang tidak berkaitan dengan penelitian, juga menuliskan nama inisial pada 

data demografi responden. Peneliti menghargai data yang diberikan dengan 

tidak memaksa responden memberikan informasi sesuai keinginan peneliti 

dan menjadi informasi hanya digunakan dalam konteks penelitian. 

5. Manfaat dan resiko 

Prinsip ini bertumpu pada aspek manfaat, maka segala bentuk penelitian 

yang dilakukan dapat memberikan manfaat pada subyek (manusia). Prinsip 

ini dapat diterapkan dengan tidak memberikan atau menimbulkan kekerasan 

pada manusia dan menjadikan manusia sebagai objek eksploitasi. Pada 

penelitian ini subyek penelitian mendapatkan manfaat dalam upaya 

menurunkan emosi marah dan tekanan darah untuk mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. 

6. Pemerataan beban 

Subyek harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi baik 

sebelum, selama dan sesudah keikutsertaannya dan tidak membedakan 

antara kelompok perlakuan dan kontrol, sehingga tidak menimbulkan 

kesenjangan di antara klien. 
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7. Bujukan/Indocement 

Tidak ada bujukan berupa pemberian uang atau barang yang akan 

disampaikan diawal, sehingga untuk mengikuti penelitian adalah murni 

karena keinginannya atau tertarik pada manfaat penelitian. 

4.10 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Latar belakang pendidikan setiap responden Sekolah Dasar (SD) dalam 

mengisi kuesioner dan informed consent harus dengan metode wawancara 

dan bantuan dari anggota peneliti 

2. Peneliti kurang bisa mengendalikan situasi saat dilakukan perlakuan seperti 

adanya orang yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan saat responden sedang 

mendengarkan murottal, akibatnya konsentrasi responden terpecah. Agar 

tidak mempengaruhi hasil, peneliti mengulang memutar MP3 murottal Al-

Qur’an kembali dan mengondisikan lingkungan menjadi kondusif. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian Pengaruh Murottal Al-Qur’an 

terhadap Pengendalian Emosi (Anger Management) dan Tekanan Darah pada 

Penderita Hipertensi yang dilakukan di Desa Sukorejo Bojonegoro pada bulan 

Desember 2018 sampai bulan Januari 2019. Pada bab ini dilakukan penyajian data 

meliputi data umum dan data khusus. Data umum meliputi: gambaran lokasi 

penelitian, karakteristik responden. Data khusus meliputi: kategori dari 

pengendalian emosi dan kategori tekanan darah serta hasil uji beda pretest dan 

posttest pada kelompok perlakuan dan kontrol. Selanjutnya akan diuraikan 

pembahasan tentang pengaruh murottal Al-Qur’an terhadap pengendalian emosi 

(Anger Management) dan tekanan darah pada penderita hipertensi pada kelompok 

perlakuan dan kontrol. 

5.1 Data Umum 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukorejo Bojonegoro. Desa Sukorejo 

adalah desa dengan penduduk terbesar di kabupaten Bojonegoro. Desa ini terletak 

di kecamatan Bojonegoro. Luas wilayah desa Sukorejo 247. 437 Ha, dengan batas 

utara: Kelurahan Mojokampung, barat: Desa Sumbang, selatan: Desa Pacul dan 

timur berbatasan langsung dengan Desa Ngampel, dengan 40 RT dan 8 RW. Di 

desa Sukorejo inilah Stasiun Bojonegoro dan Terminal Rajekwesi berada. Sukorejo 

merupakan sentra industri kerajinan mebel dan ukir dari kayu jati serta dinobatkan 

sebagai salah satu desa wisata di kabupaten Bojonegoro. Setiap tahun di desa ini 
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dibuka pameran industri mebel Bojonegoro atau yang dikenal dengan Bojonegoro 

Wood Fair.  

Jumlah penduduk di desa Sukorejo ± 13.089 jiwa dan akan terus meningkat 

tiap tahunnya. Terdapat ± 2.990 KK, terdiri dari ± 6.678 jiwa untuk laki-laki dan 

perempuan terdapat ± 6.411 jiwa. Layanan kesehatan terdekat dengan desa 

Sukorejo adalah RSUD Sosodoro Djatikusumo Bojonegoro, Puskesmas Kota 

Bojonegoro dan Puskesmas Wisma Indah. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kota Bojonegoro. 

Program kerja dari Puskesmas Kota Bojonegoro yang terkait dengan hipertensi 

adalah dilakukan senam hipertensi, penyuluhan lansia yang menderita hipertensi, 

pemberdayaan dengan strategi dasar utama promosi kesehatan, pemberdayaan 

dalam bentuk kunjungan rumah, prolanis (program pengelolaan penyakit kronis), 

progam posbindu PTM (pos pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular). 

5.1.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden penelitian kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol masing-masing 22 responden dapat dilihat pada tabel karakteristik 

demografi di Desa Sukorejo Bojonegoro, sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Distribusi Responden Menurut Karakteristik Demografi di Desa Sukorejo 

Bojonegoro pada Bulan Desember 2018 

Karakteristik 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

N % N % 

Usia 

1. 25-29 tahun 

2. 30-39 tahun 

3. 40-49 tahun 

4. ≥ 50 tahun 

 

2 

5 

6 

9 

 

9,1 

22,7 

27,3 

40,9 

 

6 

7 

2 

7 

 

27,3 

31,8 

9,1 

31,8 

Total 22 100 22 100 

Jenis Kelamin 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

5 

17 

 

22,7 

77,3 

 

3 

19 

 

13,6 

86,4 

Total 22 100 22 100 

Status Pernikahan 

1. Belum Menikah 
 

1 

 

4,5 

 

3 

 

13,6 
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Karakteristik 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

N % N % 

2. Menikah 

3. Janda atau Duda 

18 

3 

81,8 

13,6 

14 

5 

63,6 

22,7 

Total 22 100 22 100 

Pendidikan 

1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

4. Perguruan Tinggi 

 

7 

4 

7 

4 

 

31,8 

18,2 

31,8 

18,2 

 

3 

1 

8 

10 

 

13,6 

4,5 

36,4 

45,5 

Total 22 100 22 100 

Pekerjaan 

1. Tidak Bekerja 

2. IRT 

3. Guru/Dosen 

4. Tim Kesehatan 

5. Petani 

6. Buruh 

7. Pedagang 

8. TNI/Polisi 

9. Lain-lain 

 

3 

4 

1 

- 

2 

4 

4 

1 

3 

 

13,6 

18,2 

4,5 

- 

9,1 

18,2 

18,2 

4,5 

13,6 

 

5 

4 

3 

1 

- 

2 

1 

- 

6 

 

22,7 

18,2 

13,6 

4,5 

- 

9,1 

4,5 

- 

27,3 

Total 22 100 22 100 

Penghasilan 

1. < 500 rb rupiah 

2.  Rp 500.00 

3. Rp 750.000 

4.  Rp 1.00.000 

5. Rp 1.500.000 

6. > 2 juta rupiah 

 

5 

2 

4 

5 

3 

3 

 

22,7 

9,1 

18,2 

22,7 

13,6 

13,6 

 

5 

- 

4 

2 

5 

6 

 

22,7 

 

18,2 

9,1 

22,7 

27,3 

Total 22 100 22 100 

Lama Sakit 

1. < 1 th 

2. 1 th 

3. 2 th 

4. 3 th 

5. 4 th 

6. 5 th 

7. > 5 th 

 

8 

4 

3 

4 

1 

2 

- 

 

36,4 

18,2 

13,6 

18,2 

4,5 

9,1 

- 

 

8 

5 

3 

3 

- 

2 

1 

 

36,4 

22,7 

13,6 

13,6 

- 

9,1 

4,5 

Total 22 100 22 100 

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan distribusi usia responden pada 

kelompok perlakuan paling banyak berusia ≥ 50 tahun dengan jumlah 9 orang (40,9 

%) dari 22 responden. Sementara itu, distribusi usia pada kelompok kontrol terdapat 

jumlah yang sama pada usia 30-39 tahun sebanyak 7 orang (31, 8 %) dan ≥ 50 tahun 

sebanyak 7 orang (31, 8 %) dari 22 responden. Sebagian besar jenis kelamin 

responden berdasarkan data distribusi menunjukkan bahwa pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol adalah perempuan dengan prevalensi kelompok 
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perlakuan sebanyak 13 orang (77, 3 %) dan pada kelompok kontrol sebanyak 19 

orang (86, 4 %). Distribusi status pernikahan responden pada kelompok perlakuan 

yang sudah menikah terdapat 18 orang (81, 8 %) sedangkan pada kelompok kontrol 

yang sudah menikah terdapat 14 orang (63, 6%) selebihnya janda atau duda dan 

belum menikah. 

 Distribusi pendidikan terakhir responden pada kelompok perlakuan terdapat 

hasil yang sama pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

masing-masing berjumlah 7 orang (31, 8%) dan pada Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Perguruan Tinggi masing-masing berjumlah 4 orang (18,2 %) dari 22 

responden, pada kelompok kontrol pendidikan terakhir terbanyak pada perguruan 

tinggi berjumlah 10 orang (45, 5%) dari 22 responden. Sedangkan distribusi 

pekerjaan pada kelompok perlakuan, 3 orang yang tidak bekerja, 1 orang menjadi 

guru, 1 orang menjadi polisi, 2 orang yang menjadi peratani, IRT, buruh, pedagang 

masing-masing 4 orang. Pada kelompok kontrol banyak yang tidak bekerja 

sebanyak 5 orang (22, 7%), dan ada 1 orang bekerja sebagai tim kesehatan 

(perawat) disalah satu rumah sakit swasta di Bojonegoro. 

Distribusi penghasilan per bulan pada kelompok perlakuan masih banyak 

yang berada dikisaran < 500.000 rupiah sebesar 5 orang (22, 7%). Pada kelompok 

kontrol prevalensi terbanyak berada dikisaran >2 juta rupiah tiap bulannya sebesar 

6 orang (27, 3%). Sedangkan distribusi lama sakit dari responden, prevalensi 

terbanyak merupakan pasien baru < 1th menderita hipertensi, baik pada kelompok 

perlakuan maupun pada kelompok kontrol sebanyak 8 orang (36, 4%) pada masing-

masing kelompok.  
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5.1.3 Distribusi Tingkat Pengendalian Emosi 

Distribusi tingkat pengendalian emosi responden pada kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol setelah pengisian kuesioner regulasi emosi pre dan posttest 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Distribusi Tingkat Pengendalian Emosi (Anger Management) Pada 

Responden Kelompok Perlakuan Dan Kontrol Di Desa Sukorejo 

Bojonegoro Pada Bulan Desember 2018  

Kategori  

Perlakuan Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

N % N % N % N % 

1. Sangat Baik (96-120)   

2. Baik (72-95) 

3. Buruk (48-71) 

4. Sangat Buruk (24-

47) 

- 

4 

18 

- 

- 

40 

60 

- 

- 

22 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

10 

12 

- 

- 

45 

55 

- 

- 

13 

9 

- 

- 

60 

40 

- 

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 

Wilcoxon Signed Rank Test p = 0,000  p = 0,001 

Mann-Whitney U Test 

Pre-Pre 

p = 0,164 

Mann-Whitney U Test  

Post-Post 

p = 0,000 

 

Tabel 5.2 menjelaskan tentang distribusi tingkat pengendalian emosi (Anger 

Management) responden pada kelompok perlakuan dan kontrol. Pada kelompok 

perlakuan, sebagian besar tingkat pengendalian emosi responden pada pretest  

pengisian kuesioner regulasi emosi adalah kategori pengendalian emosi yang 

buruk, sebanyak 18 orang (60%) dengan hasil nilai diantara 64-71. Data distribusi 

posttest pada kelompok perlakuan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

tingkat pengendalian emosi (Anger Management), tingkat pengendalian emosi 

(Anger Management) seluruh responden adalah baik sebanyak 100% (22 orang)., 

faktor yeng mempengaruhi peningkatan tingkat pengendalian emosi adalah 

responden mampu untuk menerima intervensi pemberian murottal dengan baik, 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

69 
 

Skripsi            Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap...           Chorina Nur Aziza 
 

lebih bisa mengontrol amarahnya, dan mengetahui cara untuk melampiaskan 

amarahnya ketika sedang marah. Pretest pada kelompok kontrol menunjukkan 

bahwa tingkat pengendalian emosi (Anger Management) pada responden 45% (10 

orang) tingkat pengendalian emosinya baik dan 55% (12 orang) tingkat 

pengendalian emosinya buruk. Pada posttest tidak ada peningkatan yang signifikan 

jumlah responden yang mengalami tingkat pengendalian emosi buruk menjadi baik, 

dari hasil pretest 45% dan dari hasil poosttest menjadi 50%. Faktor yang 

mempengaruhi peningkatan pengendalian emosi dari kelompok kontrol karena 

responden sering mengikuti ceramah-ceramah atau pengajian di luar intervensi 

murottal Al-Qur’an yang diberikan peneliti kepada kelompok perlakuan. 

Hasil data yang didapatkan dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Ranks Test pada variabel pengendalian emosi (Anger Management) pada pretest 

dan posttest kelompok perlakuan. Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test 

menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan p < 0,005 yaitu sebesar 0,000 yang 

berarti bahwa pretest dan posttest pada kelompok perlakuan terdapat perbedaan 

tingkat pengendalian emosi (Anger Management) yang signifikan maka dapat 

dikatan adanya pengaruh murottal Al-Qur’an terhadap pengendalian emosi (Anger 

Management) pada penderita hipertensi. Sementara itu, hasil data yang didapat 

dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test pada pretest dan posttest 

kelompok kontrol menunjukkan bahwa p< 0,005 yaitu sebesar 0,001 yang berarti 

bahwa juga terdapat perbedaan tingkat pengendalian emosi pada pretest dan 

posttest kelompok kontrol tetapi dengan hasil yang lebih besar dari kelompok 

perlakuan. 
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Hasil hasil analisis uji Mann – Whitney U Test saat pretest-pretest diperoleh 

nilai p = 0,164 sehingga nilai p > 0,005 yang berarti tidak ada perebedaan antara 

kelompok perlakuan dan kelompok control atau homogen. Sedangkan pada data 

posttest pada kelompok perlakuan dan kontrol menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil pada kedua kelompok yang dilakukan dengan menggunakan uji 

Mann – Whitney U Test. Tabel distribusi menunjukkan perbedaan hasil data posttest 

tingkat pengendalian emosi (Anger Management) pada kelompok perlakuan dan 

kontrol adalah sebesar 0,000 yang berarti p < 0,005 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil data posttest pada kedua kelompok 

(kelompok perlakuan dan kontrol). 

5.1.4 Distribusi Tekanan Darah 

Data distribusi tekanan darah responden pada kelompok perlakuan dan 

keompok kontrol adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.3 Distribusi Tekanan Darah Pada Responden Kelompok Perlakuan dan 

Kelompok Kontrol di Desa Sukorejo Bojonegoro pada Bulan Desember 

2018- Januari 2019 

Kategori 

Perlakuan Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

N % N % N % N % 

1. Normal 

2. Prahipertensi 

3. HipertensiDerajat 1 

4. HipertensiDerajat 2 

- 

5 

13 

4 

- 

23 

59 

18 

- 

16 

5 

1 

- 

73 

23 

4 

- 

9 

10 

3 

- 

41 

45 

14 

- 

7 

12 

3 

- 

32 

54 

14 

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 

Wilcoxon Signed Rank 

Test 

TD Sistol p = 0,000 

TD Diastol p = 0,001 

TD Sistol p = 0,317 

TD Diastol p = 0,705 

Mann-Whitney U Test 

Pre-pre 
TD Sistol p = 0, 310 TD Diastol p = 0, 693 

Mann-Whitney U Test 

Post-post 
TD Sistol p = 0, 004 TD Diastol p = 0, 068 
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 Tabel 5.3 menjelaskan tentang data distribusi tekanan darah responden pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pada data kelompok perlakuan, 

sebagian besar responden mengalami mengalami hipertensi derajat satu (TD sistol 

140-159 mmHg TD diastole 90-99 mmHg) pada pretest sebanyak 59% (13 orang) 

dan terdapat 18% (4 orang) yang mengalami hipertensi derajat dua (TD sistol ≥160 

mmHg TD diastole ≥ 100 mmHg) dan sisanya mengalami prahipertensi.Pada hasil 

posttesttekanan darah responden mengalami perubahan yang signifikan yaitu 16 

orang (72%) prahipertensi, 5 orang (23%) hipertensi derajat satu, dan 1 orang (5%) 

hipertensi derajat dua. Pada kelompok perlakuan intervensi mendengarkan murottal 

Al-Qur’an mempengaruhi perubahan tekanan darah pada penderita hipertensi. Data 

distribusi pretest dan posttest pada kelompok kontrol tidak ada perubahan tekanan 

darah pada penderita hipertensi, responden sebagian besar mengalami hipertensi 

derajat satu pada pretestsebesar 10orang (45%) dan pada posttestmenjadi 12 orang 

(54%). 

 Perbedaan tersebut dapat diperjelas dengan melakukan uji statistik 

Wilcoxon Signed Ranks Test pada variabel tekanan darah pada pretest dan 

posttestkelompok perlakuan, yang diperoleh nilai tekanan darah sistol p= 0,000 dan 

nilai tekanan darah diastol p= 0,001 yang berarti nilai p < 0,005 menunjukkan 

bahwa pretest dan posttestpada kelompok perlakuan terdapat perubahan tekanan 

darah yang signifikan maka dapat diartikan adanya pengaruh murottal Al-Qur’an 

terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Sementara itu , hasil data uji 

statistik Wilcoxon Signed Ranks Test padapretest dan posttest kelompok kontrol 

hasil dari nilai tekanan darah sistol p = 0, 317 dan nilai tekanan darah diastol p = 0, 
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705 yang berarti tidak terdapat perubahan tekanan darah pada pretest dan posttest 

kelompok kontrol. 

Hasil analisis uji Mann – Whitney U Test saat pretest-pretest diperoleh nilai 

tekanan darah sistol p = 0,310 dan nilai tekanan darah diastol p = 0,693 sehingga 

nilai p> 0,005 artinya tidak ada perbedaan perubahan tekanan darah antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol atau homogen. Sedangkan pada hasil 

posttest-posttest menunjukkan nilai tekanan darah sistol p= 0,004 dan nilai tekanan 

darah diastol p= 0,068 sehingga nilai p < 0,005 pada tekanan darah sistol sedangkan 

nilai p> 0,005 pada tekanan darah diastol yang berarti ada perubahan yang 

signifikan pada tekanan darah sistol responden, dan tidak ada perubahan yang 

signifikan dari tekanan darah diastol responden. Dari data tabel distribusi 

menunjukkan perbedaan hasil data tekanan darah pada kelompok perlakuan dan 

kontrol sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil 

data pada kedua kelompok (kelompok perlakuan dan kelompok kontrol). 

5.2 Pembahasan  

5.2.1 Analisis Pengaruh Pemeberian Intervensi Mendengarkan Murottal Al-

Qur’an Terhadap Pengendalian Emosi (Anger Mamagement) 

  Berdasarkan data penelitian didapatkan hasil pada kelompok perlakuan, 

sebagian besar tingkat pengendalian emosi responden pada pretest adalah termasuk 

dalam kategori pengendalian emosi yang buruk, hasil nilai diantara 64-71, sebagian 

besar responden tidak bisa mengendalikan emosinya yang ditunjukkan pada hasil 

pengisian kuesioner regulasi emosi. Yang ditunjukkan pada hasil pengisian 

kuesioner pada poin responden belum memiliki kemampuan untuk mengatasi suatu 

masalah, menemukan cara untuk mengurangi emosi negatif, belum mampu untuk 
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dengan cepat menenangkan diri kembali setelah merasakan emosi yang berlebihan, 

belum mampu untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan, belum 

bisa untuk mengontrol emosi yang dirasakan, belum bisa merespon emosi yang 

ditampilkan seperti masih membentak-bentak saat marah, belum memiliki 

kemampuan untuk menerima suatu peristiwa yang menimbulkan emosi negatif 

seperti selalu menaruh dendam saat seseorang pernah menyakiti dirinya.  

 Emosi marah disebabkan suatu respon spesifik seseorang terhadap suatu 

kejadian atau situasi yang dianggapnya sebagai hal yang tidak menyenangkan, tidak 

adil, dan kemungkinan mampu mengubah perilaku (Kalat, 2007). Kemarahan 

diawali oleh adanya stressor yang berasal dari internal atau eksternal. Stressor 

internal seperti penyakit, hormonal, dendam, kesal sedangkan stressor ekternal bisa 

berasal dari ledekan, cacian, makian, hilangnya benda berharga, tertipu, 

penggusuran, bencana dan sebagainya, hal tersebut akan mengakibatkan kehilangan 

atau gangguan pada sistem individu (disruption and loss). Terpentingadalah 

bagaimana seorang individumemaknai setiap kejadian yang menyedihkan atau 

menjengkelkan tersebut (personal meaning) (Videbeck, 2008). 

Pada klien yang menderita hipertensi memiliki faktor predisposisi yang 

mempengaruhi emosi yang tidak stabil pada penderita hipertensi dan lebih sering 

dikaitkan dengan emosi marah. Karena pada penderita hipertensi apabila 

mengalami perubahan fisiologis dan psikologis karena faktor predisposisi yang 

dapat menimbulkan HPA axis yang mempengaruhi hipotalamus CRF, pituitary, 

saraf simpatis, medulla adrenalis yang menyebabkan terbentuknya katekolamin 

meningkat sehingga menyebabkan perubahan tanda-tanda vital dalam tubuhnya 

sehingga memicu terjadinya stress. 
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 Banyak faktor yang dapat berpengaruh dalam kematangan emosi seseorang. 

Pada penelitian ini usia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi, pada 

kelompok perlakuan paling banyak diantara usia ≥ 50 tahun.  

Menurut Hurlock dalam buku karangan Sobur, 2013 menyebutkan bahwa 

masa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai usia 40 tahun. Kemampuan 

kognitif dewasa awal tergolong pada masa operational formal, bahkan kadang-

kadang mencapai masa post-operasi formal. Taraf ini menyebabkan, dewasa awal 

masih dalam tahap awal dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan 

kapasitas berpikir yang abstrak, logis, dan rasional, sedangkan pada masa dewasa 

pertengahan (madya) atau yang disebut juga sebagai usia setengah baya dalam 

terminologis kronologis yaitu berkisar antara usia 40 – 60 tahun, dimana pada usia 

ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental yang lebih dewasa. 

Hurlock juga menyebutkan bahwa orang pada fase dewasa madya dalam 

menyelesaikan masalahnya juga memikirkannya terlebih dahulu secara teoritis. Ia 

menganalisis masalahnya dengan penyelesaian berbagai hipotesis yang mungkin 

ada. Atas dasar analisanya ini, orang pada fase dewasa madya lalu membuat suatu 

strategi penyelesaian secara verbal yang kemudian mengajukan pendapat-pendapat 

tertentu yang sering disebut sebagai proporsi, kemudian mencari sintesa dan relasi 

antara proporsi yang berbeda-beda tadi.  

Notoatmodjo (2010) juga mengemukakan pendapatnya bahwa usia 

seseorang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima informasi dan 

stimulus yang diberikan seperti mendengarkan murottal. Hal ini juga berpengaruh 

terhadap perilaku responden dalam mengatasi atau mengendalikan emosinya. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

75 
 

Skripsi            Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap...           Chorina Nur Aziza 
 

Kategori dewasa madya sudah mencapai kematangan emosional yang baik, 

sehingga dapat lebih tenang dalam menaggapi proses dalam penyelesaian masalah.  

Faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah dari segi jenis kelamin, 

responden pada penelitian ini terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan. orang 

dengan ekspresi marah anger-out tinggi telah ditemukan berada pada peningkatan 

risiko untuk penyakit jantung koroner (PJK) dan peningkatan reaktifitas tekanan 

darah terhadap stres terutama untuk laki-laki. Perempuan lebih mungkin untuk 

menekan kemarahan dalam batin, ekspresi kemarahan ini menyebabkan tekanan 

sistolik lebih tinggi (Starner dan Peters, 2004). 

Data distribusi karakteristik responden menunjukkan bahwa pendidikan 

kelompok kontrol sebagian besar adalah Sekolah Dasar (SD). Tingkat pendidikan 

responden juga dapat berpengaruh terhadap tingkat pengendalian emosi responden 

yang menderita hipertensi. Pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang 

makin mudah menerima informasi yang akan diberikan oleh peneliti dengan 

memberikan intervensi mendengarkan murottal. Sedangkan pada responden yang 

tingkat pendidikan sekolah dasar memiliki tingkat pengendalian yang masih kurang 

baik. Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan di dalam 

dan di luar sekolah dan berlangsung selama hidup (Wawan & Dewi 2010).  

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan 

seeorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Seseorang 

dengan pendidikan tinggi maka akan cenderung mudah menerima stimulus 

mendengarkan murrotal yang diberikan oleh peneliti. Semakin banyak informasi 

yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang koping yang 

adaptif dalam mengatasi emosi marahnya. Pengetahuan sangat erat kaitannya 
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dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka 

orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya dan kemampuannya dalam 

mengatasi setiap masalah yang ada (Sunaryo 2004). Individu yang tingkat 

pengetahuannya lebih tinggi akan mempunyai koping yang lebih adaptif terhadap 

kecemasan dari pada individu yang tingkat pengetahuannya lebih rendah (Long, 

2001).  

Selain itu, faktor pekerjaan juga dapat berpengaruh terhadap tingkat 

pengendalian emosi responden. Data distribusi responden menunjukkan bahwa 

pekerjaan sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga (IRT), buruh dan 

pedagang. Responden yang dalam kategori dewasa awal juga mempunyai peran dan 

tanggung jawab yang tinggi dalam membiayai dan menghidupi keluarganya. 

Setelah pemberian intervensi mendengarkan murottal Al-Qur’an dan 

pemberian materi tentang makna dan manfaat dalam mendengarkan murottal Al-

Qur’an pada kelompok perlakuan didapatkan tingkat pengendalian emosi baik. 

Responden dapat merespon dengan baik intervensi yang diberikan peniliti. 

Responden lebih bisa dalam mengontrol emosi saat marah ditunjukkan dalam hasil 

posttest, sudah bisa menemukan cara untuk mengatasi saat sedang marah, mampu 

untuk tidak terpengaruh oleh emosi, mampu menunjukkan respon emosi yang tepat 

seperti dapat mengontrol suara agar tidak meninggi ketika sedang marah. 

Sedangkan pada posttest kelompok kontrol juga ada peningkatan hasil. Peningkatan 

tersebut bisa dari faktor eksternal seperti responden mendapat informasi dari tempat 

lain dalam memanajemen emosinya, ikut dalam pengajian rutin. Sehingga jumlah 

responden yang mengalami tingkat pengendalian emosi buruk menjadi baik, dari 

hasil pretest 45% dan dari hasil posttest menjadi 50%. 
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 Intervensi kognitif spiritual sebagai modifikasi intervensi kognitif dengan 

murottal Al-Qur’an dapat mempengaruhi persepsi klien melalui jalur auditoris. 

Rangsangan yang diterima oleh jalur auditoris diolah di pre frontal korteks yang 

dapat mengakibatkan perubahan pemaknaan hidup dengan membentuk persepsi 

positif terhadap stressor. Pembentukan persepsi yang positif melalui rangsangan 

jalur auditoris diharapkan berakibat peningkatan pengendalian emosi pada 

penderita hipertensi. Data distribusi kategori tingkat pengendalian emosi (Anger 

Management) responden pada posttest kelompok perlakuan menunjukkan bahwa 

seluruh responden mengalami peningkatan dalam pengendalian emosi (Anger 

Management) menjadi baik. Hal ini dapat disebabkan dari intervensi dan pemberian 

saran yang diberikan oleh peneliti yang berupa mendengarkan murottal Al-Qur’an 

saat responden merasa sedang ingin marah, saat sedang mengalami stressor. 

 Maka dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pretest dan posttest 

pada kelompok perlakuan terdapat perbedaan tingkat pengendalian emosi (Anger 

Management) yang signifikan maka dapat dikatan adanya pengaruh murottal Al-

Qur’an terhadap pengendalian emosi (Anger Management) pada penderita 

hipertensi. Sementara itu, hasil data yang didapat dengan menggunakan uji 

Wilcoxon Signed Ranks Test pada pretest dan posttest kelompok kontrol 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengendalian emosi pada pretest 

dan posttest kelompok kontrol. 

5.2.2 Analisis Pengaruh Pemberian Intervensi Mendengarkan Murottal Al-

Qur’an Terhadap Tekanan Darah 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5.3 didapatkan pada data kelompok 

perlakuan, sebagian besar responden mengalami mengalami hipertensi derajat satu 
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(TD sistol 140-159 mmHg TD diastole 90-99 mmHg) dan hipertensi derajat dua 

(TD sistol ≥160 mmHg TD diastole ≥ 100 mmHg). Pada hasil posttest tekanan 

darah responden mengalami perubahan yang signifikan. Pada saat pretest 

responden banyak yang menderita hipertensi derajat satu dan hipertensi derajat dua, 

pada saat posttest banyak responden mengalami perubahan menjadi   prahipertensi. 

Pada kelompok perlakuan intervensi mendengarkan murottal Al-Qur’an 

mempengaruhi perubahan tekanan darah pada penderita hipertensi. Data distribusi 

pretest dan posttest pada kelompok kontrol tidak ada perubahan tekanan darah pada 

penderita hipertensi, responden sebagian besar mengalami hipertensi derajat satu. 

Perbedaan tersebut dapat diperjelas dengan melakukan uji statistik 

Wilcoxon Signed Ranks Test pada variabel tekanan darah kelompok perlakuan, 

menunjukkan bahwa pretest dan posttestpada kelompok perlakuan terdapat 

perubahan tekanan darah yang signifikan maka dapat diartikan adanya pengaruh 

murottal Al-Qur’an terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Sementara 

itu , hasil data uji statistik Wilcoxon Signed Ranks Test pada kelompok kontrol 

menunjukkan tidak terdapat perubahan tekanan darah pada pretest dan posttest 

kelompok kontrol. 

Hipertensi merupakan penyakit multifaktorial yang munculnya oleh karena 

interaksi berbagai faktor. Dengan bertambahnya umur, maka tekanan darah juga 

akan meningkat. Setelah umur 45 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan 

oleh karena adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh 

darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Tekanan darah sistolik 

meningkat karena kelenturan pembuluh darah besar yang berkurang pada 

penambahan umur sampai dekade ketujuh sedangkan tekanan darah diastolik 
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meningkat sampai dekade kelima dan keenam kemudian menetap atau cenderung 

menurun. Peningkatan umur akan menyebabkan beberapa perubahan fisiologis, 

pada usia lanjut terjadi peningkatan resistensi perifer dan aktivitas simpatik. 

Pengaturan tekanan darah yaitu reflex baroreseptor pada usia lanjut sensitivitasnya 

sudah berkurang, sedangkan peran ginjal juga sudah berkurang dimana aliran darah 

ginjal dan laju filtrasi glomerulus menurun (Kumar, 2005). 

Penurunan elastisitas pembuluh darah menyebabkan peningkatan resistensi 

vaskuler perifer sebagai hasil temuan akhir tekanan darah meningkat karena 

merupakan hasil temuan kali curah Jantung (HR x Volume sekuncup) x Tahanan 

perifer (Kumar, 2005). 

Townsend (2012) menyatakan bahwa intervensi kognitif merupakan psiko 

intervensi yang berdasar atas proses mental yang patologis sehingga fokus 

pengobatan adalah modifikasi distorsi pikiran dan perilaku yang maladaptif. 

Berdasarkan pernyataan yang telah diutarakan oleh Townsend (2012), peneliti 

memberikan intervensi kognitif sebagai bentuk psikoterapi untuk melatih klien 

mengubah caraklien menafsirkan dan memandang segala sesuatu pada saat 

mengalami kekecewaan sehingga klien merasa lebih baik dan dapat bertindak 

produktif. Secara umum tujuan intervensi kognitif adalah mengubah pikiran negatif 

menjadi positif sehingga pikiran, emosi dan perilaku lebih adaptif terhadap 

stimulusyang ada.  

Peneliti memberikan stimulus berupa mendengarkan murottalkepada 

responden untuk menyetabilkan dan menurunkan tekanan darah, dalam bentuk 

audio dapat menggetarkan genderang telinga dan mengguncangkan cairan telinga. 

Yang diperantarai molekul Nitric Oxide tang terlibat dalam perkembangan sistem 
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audiotorik dan secara spesifik dalam perkembangan koklea menggetarkan sel-sel 

rambut dikoklea. Dari saraf koklearis menuju otak dan berada disepanjang thalamus 

hingga ke korteks auditorik, disepanjang jalur inilah pusat emosi dalam sistem 

limbik diaktifkan. Dari korteks limbik dilanjutkkan ke hipokampus meneruskan 

sinyal music ke amigdala yang merupakan area perilaku kesadaran yang bekerja 

pada tingkat bawah sadar. Diteruskan ke hipotalamus yang merupakan area 

pengaturan sebagian fungsi vegetative dan fungsi endofrin tubuh seperti halnya 

perilaku emosional. Jarak pendengaran diteruskan ke ornatio retikularis sebagai 

penyalur impuls mmenuju serat otonom yang dibagi menjadi saraf simpatis dan 

saraf parasimpatis. Mempengaruhi relaksasi organ-organ yang diperantarai Nitric 

Oxide yang bertindak sebagai transmitter dan sebagai hormon yang memiliki kerja 

lokal dengan mengaktifkan guanylate cuclase yang menyebabkan vasodilatasi dan 

relaksasi (Al-Atsari, 2011). 

Bacaan murrotal Al-Qur’an mempunyai irama yang konstan, teratur dan 

tidak ada perubahan irama yang mendadak. Tempo murrotal Al- Qur’an juga berada 

antara 60-70 decibel serta nadanya rendah sehingga meningkatkan ketenangan. 

Lantunan Ayat Al- Qur’an dapat menurunkan hormon stress mengaktifkan horman 

endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, serta mengalihkan perhatian dari 

rasa takut, ketegangan, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan 

tekanan darah, serta memperlambat laju pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan 

aktifitas gelombang otak. Laju pernapasan yang lebih dalam atau lebih lambat 

tersebut sangat baik menurunkan ketegangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih 

dalam dan metabolisme yang lebih baik (Handayani 2014). Ketenangan 

menyebabkan persepsi klien terhadap emosi menjadi lebih baik. Agama dan 
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spiritualitas sebagai cara utama untuk mengatasi masalahkesehatan, stress, dan 

kecemasan (Koenig 2008).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan intervensi memiliki 

respon yang baik dalam penstabilan maupun penurunan tekanan darah. Hal ini 

disebabkan karena intervensi yang diberikan oleh peneliti berupa mendengarkan 

murottal yang dapat berkerja mempengaruhi sisi psikologis responden yang 

menimbulkan ketenangan. Respon penerimaan dan kepasrahan terhadap masalah 

hidup yang dianggap sebagai ancaman lebih baik dan cepat dibandingkan pasien 

yang tidak mendapatkan intervensi dengan mendengarkan murrotal. Keadaan 

responden dengan intervensi dapat juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman 

responden terhadap Al – Qur’an. Mendengarkan murrotal bukan hanya sekedar 

ritual keagamaan, namun memiliki efek relaksasi dan distraksi. Berbeda pada 

responden yang tidak mendapatkan intervensi dengan mendengarkan murrotal, 

keadaan stressor dan faktor demografis yang mendukung emosional responden 

tanpa adanya faktor pendukung seperti halnya persepsi terhadap penerimaan dan 

kepasrahan pada kelompok perlakuan setelah mendengarkan murottal. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang pengaruh murottal Al-Qur’an terhadap pengendalian emosi (Anger 

Management) dan tekanan darah pada penderita hipertensi. 

6.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan tentang pengaruh 

murottal Al-Qur’an terhadap pengendalian emosi (Anger Management) dan 

tekanan darah pada penderita hipertensi.  

1. Pengendalian emosi (Anger Management) pada responden penderita 

hipertensi masih tergolong belum baik, itu disebabkan karena beberapa 

faktor yang mempengaruhi diantaranya tekanan dalam pekerjaan, tekanan 

ekonomi, masalah yang dipendam, belum bisa mengontrol emosi dengan 

baik. 

2. Mendengarkan murrotal dapat mempengaruhi tingkat pengendalian emosi 

(Anger Management) dan tekanan darah pada responden. Mendengarkan 

murottal Al-Qur’an dapat merubah pikiran negatif yang dialami klien 

menjadi pikiran yang positif sehingga klien bisa mengendalikan emosi 

marahnya. Yang semula mimiliki tingkat pengendalian yang buruk setelah 

mendapat intervensi mendengarkan murottal Al-Qur’an meningkat 

menjadi baik. Penguatan spiritual klien dengan membangkitkan rasa syukur 

ketika meresapi QS. Ar-Rahman dapat mempercepat adaptasi menuju tahap 

selanjutnya sehingga klien mengalami acceptance (menerima) terhadap 

kelemahan yang dimiliki. 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

83 
 

Skripsi            Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap...           Chorina Nur Aziza 
 

3. Mendengarkan murottal dapat menurunkan atau menyatabilkan tekanan 

darah dari responden. Karena dengan mendengarkan murottal akan terjadi 

releksasi dan kenyamanan pada responden. 

6.2 Saran  

1. Bagi Profesi Keperawatan.  

Intervensi mendengarkan murrotal perlu digunakan dan dikembangkan 

bukan hanya untuk penderita hipertensi, tetapi juga untuk klien lainnya 

yang membutuhkan pendekatan dalam menghadapi tingkat emosional yang 

tinggi. Intervensi mendengarkan murrotal sebagai intervensi yang dapat 

mengendalikan emosi klien dapat digunakan sebagai salah satu tindakan 

mandiri keperawatan untuk menguatkan spiritual klien. Pengkajian perawat 

yang selama ini fokus pada aspek biologis, dapat ditingkatkan pada aspek 

spiritual sehingga kebutuhan klien dapat terpenuhi secara holistik.  

2. Puskesmas 

Bagi Puskesmas dapat menggunakan inetrvensi mendengarkan murotal Al-

Quran sebagai program kegiatan Puskesmas untuk menurunkan atau 

menyetabilkan tingkat pengendalian emosi (Anger Management) dan 

tekanan darah pada penderita hipertensi. 

3.  Bagi Penelitian Selanjutnya 

Paradigma penelitian mixed method (penelitian kuantitatif dikombinasikan 

dengan penelitian kualitatif) dapat dikembangkan untuk memperoleh hasil 

penelitian yang lebih akurat. Dosis pemberian intervensi perlu diteliti lagi 

dengan membandingkan beberapa kelompok responden dengan dosis yang 

berbeda sehingga efektivitas intervensi dapat teruji. 
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Lampiran 1 Sertifikat Etik Penelitian 
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Lampiran 2 Survey Pengambilan Data Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

89 
 

Skripsi            Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap...           Chorina Nur Aziza 
 

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian Bakesbang, Pol dan Linmas Bojonegoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

90 
 

Skripsi            Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap...           Chorina Nur Aziza 
 

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian Dinas Kesehatan Bojonegoro 
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Lampiran 5 Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian Bakesbang, Pol dan Linmas Bojonegoro 
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Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian Dinas Kesehatan Bojonegoro 
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Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian  
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Lampiran 9 Lembar Permohonan Menjadi Responden Penelitian 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan tugas penelitian di Program Studi Ilmu Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya, maka saya: 

Nama : Choirina Nur Aziza 

NIM : 131711123011 

Adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya 

akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Murottal Al-Qur’an 

Terhadap Pengendalian Emosi (Anger Management) dan Tekanan Darah 

Pada Penderita Hipertensi” Dengan ini saya memohon dengan hormat kepada 

bapak/ibu untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Tujuan dari 

penellitian ini adalah mengetahui pengaruh murottal Al-Qur’an terhadap 

pengendalian emosi (Anger Management) pada penderita hipertensi. 

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh murottal Al-Qur’an 

terhadap pengendalian emosi (Anger Management) pada penderita 

hipertensi. 

2. Manfaat apabila bapak/ibu bersedia menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah membantu bapak/ibu untuk mendapatkan informasi atau penjelasan 

terkait manfaat mendengarkan murottal Al-Qur’an dan pengendalian emosi, 

dampak yang terjadi apabila emosi tidak terkendali.Bapak/ibu tidak akan 

mendapatkan bahaya apabila mengikuti penelitian ini, karena penelitian ini 

dilakukan dengan mewawancarai untuk mempermudah dalam mengisi 

kuosioner dan memberikan intervensi 

3. Prosedur yang harus diikuti responden: 
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1) Kesediaan bapak/ibu untuk menandatangani lembar persetujuan 

menjadi responden yang disaksikan oleh keluarga 

2) Meluangkan waktu sesuai kontrak yang sudah disepakati 

3) Apabila ditengah penelitian bapak/ibu merasakan kerugian, maka 

bapak/ibu diperkenankan mengundurkan diri dari penelitian ini dan 

tidak dipungut biaya 

4. Kerahasiaan bapak/ibu akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti 

5. Kerahasiaan informasi yang diberikan bapak/ibu dijamin oleh peneliti 

karena hanya sekelompok data tertentu saja yang akan dilaporkan sebagai 

hasil penelitian. 

6. Wawancara kuosioner ini akan dilakukan selama 10-15 menit 

7. Bapak/ibu dapat menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini dengan menghubungi peneliti: Choirina Nur Aziza (085733435321) 

Partisipasi anda dalam mengisi formulir sangat saya apresiasi, atas perhatian 

dan kesediannya saya ucapkan terimakasih. 

      Surabaya,      November 2018 

       Hormat Saya 

 

 

           (Choirina Nur Aziza) 
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Lampiran 10 Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden Penelitian 

 

Setelah mendapat penjelasan yang cukup tentang tujuan penelitian ini, saya 

bertanda tangan di bawah ini, menyatakan (bersedia/tidak bersedia)* untuk ikut 

berpartisipasi sebagai responden penelitian dengan judul “Pengaruh Murottal Al-

Qur’an Terhadap Pengendalian Emosi (Anger Management) dan Tekanan 

Darah Pada Penderita Hipertensi” yang dilakukan oleh Choirina Nur Aziza 

dalam menyelesaikan tugas akhir pendidikan akademik pada Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya. 

Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. 

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

Bojonegoro,      Desember 2018 

 

 

 

  (                                          ) 

 

Keterangan: 

*coret yang tidak perlu 
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Lampiran 11 Data Demografi Responden 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Diisi oleh responden 

2. Beri tanda (X) pada jawaban yang benar 

3. Kotak “kode responden” hanya diisi oleh peneliti       Kode Responden 

Pertanyaan 

1. Usia  

2. Jenis Kelamin 

1. Laki-laki  

2. Perempuan  

3. Status Pernikahan 

1. Belum menikah  

2. Menikah  

3. Janda atau duda  

4. Pendidikan Terakhir 

1. Tidak Sekolah  

2. SD (Sekolah Dasar)  

3. SMP (Sekolah Menengah Pertama)  

4. SMA (Sekolah Menengah Atas)  

5. Perguruan Tinggi  

5. Pekerjaan  

6. Penghasilan Per bulan 

7. Lama Sakit Hipertensi 

8. Obat Hipertensi Yang Dikonsumsi 

9. Riwayat Kontrol 
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Lampiran 12 Petunjuk Pengisian 

 

 

Dibawah ini ada 24 Pernyataan, baca dan pahami baik-baik setiap 

pernyataannya. Anda diminta untuk mengemukakan apakah pernyataan tersebut 

sesuai dengan diri Anda, dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu 

pilihan jawaban. Contoh :  

Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

STS TS B S SS 
Meskipun sedang marah, saya dapat mengendalikan emosi 

saya 
  X  

 

 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

B : Biasa 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

Jika terjadi kesalahan maka tandai jawaban yang sudah dipilih dengan tanda 

sama dengan (=), lalu silanglah jawaban baru yang Anda anggap sesuai dengan diri 

Anda. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda, karena itu pilihlah 

jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda. Dalam hal ini tidak ada jawaban yang 

benar atau yang salah. Anda sepenuhnya bebas menentukan pilihan. Usahakan agar 

tidak ada satupun pernyataan yang terlewatkan. Saya mengucapkan banyak 

terimakasih atas kesedian Anda meluangkan waktu untuk mengisi skala ini. 
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IDENTITAS DIRI 

Tanggal Penelitian   :    

Inisial/no responden  : 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

STS TS B S SS 

1. Saya bisa mengendalikan emosi saya saat 

sedang marah 
     

2. Saya tidak terima jika orang lain memarahi saya 

tanpa alasan yang jelas 
     

3. Saya dapat menyembunyikan ekspresi kekesalan 

saya dari orang lain 
     

4. Jika saya sedang kesal maka saya akan 

menunjukkannya 
     

5.  Saya sulit mengontrol kekesalan saya apabila 

ada orang yang mengecewakan saya 
     

6. Saya dapat berpikir dengan baik meskipun 

sedang marah 
     

7. Jika saya kesal, saya akan menumpahkan segala 

kekesalan saya pada orang lain 
     

8. Saat sedang marah, saya sering mengumpat pada 

orang lain 
     

9. Saya dapat mengambil hikmah dari kejadian-

kejadian yang membuat saya kesal 
     

10. 
Ketika sedang marah, saya memerlukan waktu 

yang cukup lama untuk menenangkan diri 

kembali 

     

11. 
Ketika saya bertemu dengan orang yang 

membuat saya kesal saya bisa berperilaku 

seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa 

     

12. Saya akan membalas kejahatan yang orang lain 

pernah lakukan ke saya 
     

13. Saya sulit mengambil keputusan saat sedang 

marah 
     

14. Jika saya marah, saya sering berteriak-teriak      

15. Saya sulit mengingat jika sedang marah      

16. Ketika sedang marah jantung saya berdetak 

lebih kencang 

     

17. Saya akan mengalihkan perhatian saya jika 

emosi saya sedang tidak baik 

     

18. 
Ketika seseorang terlambat datang, saya dapat 

mengendalikan emosi saya untuk tidak 

memarahinya di muka umum 

     

19. Saya akan mengontrol suara saya agar tidak 

meninggi ketika sedang marah 

     

20. 
Saya tidak malu untuk langsung mengatakan 

kepada seseorang bahwa dia telah membuat saya 

kesal 
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Pilihlah (X) jawaban yang menurut Anda sesuai dengan diri Anda! 

1. Pemicu apa yang sering membuat Anda tidak bisa mengendalikan emosi/marah 

Anda? (pilih sesuai kebutuhan) 

a. Pekerjaan 

b. Ekonomi 

c. Urusan rumah tangga 

d. Lain-lain (sebutkan) 

 

2. Hal apa yang biasanya Anda lakukan saat Anda sedang marah? 

a. Membentak-bentak 

b. Diam 

c. Mencari pengalihan 

d. Melempar-lempar barang 

e. Lain-lain (sebutkan) 

 

3. Hal apa yang Anda lakukan untuk mengalihkan emosi/marah Anda? 

a. Diam 

b. Beribadah 

c. Mendengarkan musik 

d. Mendengarkan murottal Al-Qur’an 

e. Lain-lain (sebutkan) 

 

 

 

21. Saya akan merasa nyaman jika telah meluapkan 

amarah saya pada orang lain 
     

22. Saya bisa menyembunyikan amarah saya saat 

saya di depan umum 
     

23. Saya sulit menemukan cara untuk dapat 

menahan amarah saya 
     

24. Sulit bagi saya untuk melupakan hal yang telah 

membuat saya marah 
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Lampiran 13 Satuan Acara Kegiatan (SAK) 

 

Pokok Bahasan : Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap Pengendalian  

   Emosi (Anger Management) Pada Penderita Hipertensi 

Hari, Tanggal  : 

Waktu Pertemuan : 

Tempat  : 

Sasaran  : 

 

I. Tujuan Instruksi Umum (TIU) 

Setelah mendapatkan intervensi mendengarkan murottal Al-Qur’an terhadap 

pengendalian emosi (Anger Management) pada penderita hipertensi dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengelola emosinya saat 

marah. 

II. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah dilaksanakan kegiatan responden mampu: 

1.  Memahami pengertian Murottal Al-Qur’an 

2.  Mengetahui manfaat Murottal Al-Qur’an 

3.  Responden dapat menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Tuhan yang sudah 

diberikan 

4.  Responden memahami bahwa semua hidup kita hanya milik Allah dan akan 

kembali kepadaNya 

III. Materi Pembelajaran 

Pokok Bahasan : Pengaruh Murottal Al-Qur’an Terhadap Pengendalian  

 Emosi (Anger Management) Pada Penderita Hipertensi 

Sub Pokok Bahasan : 1. Pengertian Murottal Al-Qur’an 

     2. Manfaat Murottal Al-Qur’an 

     3. Menjelaskan bagaimana cara mengendalikan emosi saat  
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      marah 

IV. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Mendengarkan murottal Al-Qur’an 

V. Media 

1. Pengeras Suara (Speaker) 

VI. Kegiatan 

No Waktu Kegiatan 

1. 3 menit Pembukaan: 

- Mengucapkan salam 

- Menanyakan kabar 

- Melakukan kontrak waktu 

- Menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran 

dari materi yang akan disampaikan 

2. 15 menit Pelaksanaan: 

- Mendengarkan murottal Al-Qur’an 

- Menjelaskan manfaat dari mendengarkan murottal 

Al-Qur’an 

- Menjelaskan cara mengendalikan emosi saat 

marah 

3. 5 menit Evaluasi: 

- Memberi kesempatan bertanya 

- Peneliti menanyakan perasaan responden setelah 

menjalani intervensi 

- Meminta responden untuk menyampaikan hal 

yang sudah dijelaskan 

- Mengucapkan terima kasih atas partisipasinya 

dalam kegiatan ini 

- Mengucap salam  
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VII. Pengorganisasian 

 Pelaksana : Choirina Nur Aziza 

VIII. Evaluasi 

a. Evaluasi Struktur 

- Responden memperhatikan kegiatan dengan baik 

- Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh mahasiswa keperawatan 

- Pengorganisasian dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan 

b. Evaluasi Proses 

- Responden antusias terhadap materi yang disampaikan pemateri 

- Responden tidak meninggalkan tempat selama kegiatan berlangsung 

- Responden terlibat aktif dalam kegiatan 

c. Evaluasi Hasil 

- Responden memahami materi yang disampaikan 

- Responden dapat mempraktikkan intervensi mendengarkan murottal Al-

Qur’an saat dia marah sebagai cara untuk mengendalikan emosinya. 

XI. Lampiran Materi 

Pengertian Murottal Al-Qur’an 

1. Terapi Murottal Al-Qur’an 

a. Pengertian Al-Qur’an 

Al-Quran adalah buku ilahi dan kitab suci yang ditujukan untuk 

bimbingan spiritual manusia. Al-Quran memiliki saran dan 

rekomendasi penting untuk kesejahteraan manusia baik dalam 

kehidupan duniawi dan akhirat (Mahjoob, 2014). Dalam Q.S. Yunus 

(10) ayat 57 disebutkan bahwa “Wahai manusia, sungguh telah 

datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan penyembuh untuk 

apa yang ada di dalam dada serta petunjuk dan rahmat bagi kaum 

mukminin”  

b. Pengertian Terapi Murotal Al-Quran  

Lantunan Ayat-ayat Al-Quran (Murotal) merupakan bagian dari 

suara manusia yang merupakan instrumen penyembuhan yang 
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menakjubkan (Lasalo, 2016). Sama seperti terapi musik, suara 

melodi yang bersumber dari Al-Quran memiliki efek terapeutik 

terhadap emosioanal, kognitif, dan kebutuhan sosial individu 

(Tumiran et al., 2013). Terapi murottal Al-Quran selama 15 menit 

dengan tempo yang lambat serta harmonis dapat menurunkan 

hormon stress, mengaktifkan hormon endofrin alami 

(serotonin)(Lasalo, 2016)  

Murrotal Al – Qur’an adalah salah satu musik dengan intensitas 

50 desibel yang membawah pengaruh positif bagi pendengaran 

(Wijaya dalam Hudayana.2014). Intensitas suara yang rendah 

merupakan intensitas suara kurang 60 desible sehingga 

menumbuhkan kenyamanan dan tidak nyeri. Terapimurrotal Al – 

Qur’an dapat menstimulasi gelombang alpha yang akan 

menyebabkan pendengarnya mendapat keadaan yang kurang 

tentram dan damai (Permana Sari dalam Wahida, Nooryanto & 

Andrami, 2015). 

Bacaan murrotal Al – Quran mempunyai irama yang konstan, 

teraturdan tidak ada perubahan irama yang mendadak. Tempo 

murrotal Al – Qura’an juga berada antara 60 -70 db/menit serta 

nadanya rendah sehingga mempunyai efek meningkatkan  

ketenangan (Rohmi Handayani, Dyah, Retno, 2014). Manfaat terapi 

murotal Al Quran dibuktikan dalam berbagai penelitian.  

Manfaat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan ketenangan jiwa  

Bacaan Al-Quran yang diperdengarkan kepada seseorang 

menurut Hidayatullah (2012) menimbulkan efek relaksasi 

hingga 65%, dibandingkan bacaan berbahasa Arab non Al-

Quran hanya mencapai 33%.  

2. Menurunkan kecemasan   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hassan 

Sotodehasl (2015) menunjukkan bahwa pemberian pengaruh 
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terapi murotal Al-Quran memiliki pengaruh terhadap tingkat 

kecemasan pasien hemodialisa. Pada penelitian tersebut 

responden yang diberikan terapi murotal Al-Quran memiliki 

tingkat kecemasan yang lebih rendah daripada pasien yang tidak 

diberikan terapi.  

3. Menurunkan perilaku kekerasan  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widhowati (2010) ini 

menunjukkan bahwa penambahan terapi audio dengan murottal 

surah Ar-Rahman pada kelompok perlakuan lebih efektif dalam 

menurunkan perilaku kekerasan dibandingkan dengan kelompok 

kontrol yang tidak mendapatkan terapi audio tersebut.  

4. Mengurangi tingkat nyeri  

Terapi murotal Al-Quran terbukti dapat menurunkan tingkat 

nyeri. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Andarini et al., 2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

pemberian terapi murotal Al-Quran terhadap tingkat nyeri. Pada 

penelitian tersebut kelompok yang diberikan terapi murotal Al-

Quran memiliki tingkat nyeri yang lebih rendah dibandingkan 

kelompok yang tidak diberikan terapi murotal Al-Quran.  

5. Efektif dalam perkembangan kognitif anak autis  

Penelitian yang dilakkan oleh Hartati (2013) menyebutkan 

bahwa terapi musik murotal mempunyai pengaruh yang jauh 

lebih baik dariapada terapi musik klasik terhadap perkembangan 

kognitif anak autis. 

Murottal Al-Qur’an Sebagai Intervensi Dalam Pengendalian Emosi Pada 

Penderita Hipertensi 

Salah satu tehnik distraksi relaksasi yang digunakan untuk mengendalikan 

emosi marah adalah berupa murottal Al-Qur’an. Murottal Al-Qur’an merupakan 

bagian instrument music dan memiliki proses untuk mengendelikan emosi marah 

pada penderita hipertensi. Harmonisasi dalam musik yang indah akan menarik 

telinga dalam bentuk suara menggetarkan gendang telinga, mengguncangkan cairan 

di telinga dalam, serta menggetarkan sel-sel rambut di dalam coglea untuk 
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selanjutnya melalui saraf koklearis menuju otak dan menciptakan imajinasi 

keindahan di otak kanan otak kiri yang akan memberikan dampak berupa 

kenyamanan dan perubahan perasaan (Nataliza, 2012). Terapi murottal Al-Qur’an 

selama 15 menit dengan tempo yang lambat serta harmonis dapat menurunkan 

hormon stress, mengaktifkan hormon endofrin alami (serotonin) (Lasalo, 2016) 

Penelitian juga menunjukkan bahwa ibadah agama dapat menurunkan 

tingkat tekanan darah. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmed E. Qazi dan 

kawan-kawan menunjukkan bahwa tekanan darah yang tinggi dapat menurun 

selama mendengar Al-Qur’an. Penelitian psikologis yang dilakukan oleh Ratna 

Djuwita menunjukkan adanya rata-rata penurunan tekanan darah dalam sebelum 

seseorang melakukan shalat dan sesudah melakukan shalat (Hasan, 2008), dalam 

bacaan shalat mengandung ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an. Murottal Al-

Qur’an merupakan salah satu penatalaksanaan nonfarmakologis yang dapat 

digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan (Haesodo, 2008). 
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Lampiran 14 Standar Operasional Prosedur Mendengar Murottal Al-Qur’an 

 

A. Pengertian  

Intervensi mendengarkan murottal Al-Qur’an adalah rekaman suara yang 

dilagukan oleh seorang qori’ (pembaca Al-Qur’an), lantunan ayat-ayat Al-Qur’an 

secara fisik mengandung unsur suara manusia.  

B. Tujuan  

Tujuan intervensi mendengar murottal Al-Qur’an adalah untuk 

mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan 

mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas, tegang dan marah. Memperbaiki 

sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat 

pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak.  

C. Manfaat  

1. Mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur’an akan mendapatkan 

ketenangan jiwa.  

2. Lantunan ayat-ayat Al-Qur’an  secara fisik mengandung unsur suara 

manusia. Suara manusia merupakan instrumen penyembuhan yang 

menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau.  

D. Persiapan  

1. Persiapan Klien 

- Klien diberi penjelasan tentang hal-hal yang akan dilakukan  

- Klien diposisikan dalam keadaan duduk 

- Klien ditempatkan di ruangan (kamar) 

2. Persiapan Alat  

- MP3/Tablet/Loudspeaker berisikan murottal Q.S Ar-Rahman 

3. Persiapan Lingkungan 

- Menyiapkan alat dan mendekatkan ke arah klien  

- Menyiapkan lingkungan yang tenang 

E. Pelaksanaan  

Cara melakukan intervensi murottal adalah:  

1. Mengisi MP3 dengan murottal Q.S Ar-Rahman 

2. Menyalakan MP3/Tablet/Loudspeaker berisikan murottal Q.S Ar-Rahman 

3. Klien berbaring diatas tempat tidur atau duduk di atas kursi 

4. Dengarkan murottal Al-Qur’an selama 12 menit 

5. Bantu klien untuk kembali ke posisi yang nyaman 

6. Catat kondisi klien, perasaan klien setelah mendengarkan murottal 

7. Catat tanggal, dan waktu pemberian intervensi  
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Lampiran 15 Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengukuran Tekanan 

Darah Diadopsi Dari Potter & Perry (2013) 

 

1. Persiapan  pasien 

a. Atur posisi responden pada posisi duduk. 

b. Atur ruangan hangat, tenang dan nyaman. 

c. Jelaskan prosedur kepada klien. 

d. Sebelum pengukuran, responden istirahat minimal 10 menit dari aktivitas. 

e. Posisi pengukuran dibagian lengan kanan. 

2. Persiapan alat 

a. Spygmomanometer jarum/pegas 

b. Stetoskop 

c. Manset dewasa 

d. Pena 

e. Lembar observasi tekanan darah. 

3. Pelaksanaan  

a. Pemeriksa cuci tangan. 

b. Posisikan beban lengan atas setinggi jantung (beri sokongan bila perlu) 

dengan telapak menghadap ke atas. 

c. Gulung lengan baju bagian atas lengan, palpasi arteri brakialis dan letakkan 

manset 2, 5 cm di atas nadi brakialis. 

d. Dengan manset masih kempis, pasang dengan rata di atas sekeliling lengan 

atas. Pastikan bahwa manometer diposisikan secara vertikal sejajar mata, 

jarak pemeriksa tidak boleh lebih dari 1 meter. 

e. Palpasi nadi radialis atau brakialis dengan ujung jari satu tangan sambil 

menggelembungkan manset dengan cepat sampai tekanan 30 mmHg di atas 

titik dimana denyut tidak teraba. Dengan perlahan kempiskan manset dan 

catat dimana titik denyut nadi muncul. Kempiskan manset dan tunggu 30 

detik. 

f. Letakkan earpieces stetoskop di telinga dan pastikan bunyi jelas. 

g. Ketahui lokasi arteri brakialis dan letakkan bel atau diafragma chestpiece 

diatasnya, tutup katub balon tekanan searah jarum jam sampai kencang. 

h. Gembungkan manset 30 mmHg di atas tekanan sistolik yang dipalpasi, 

dengan perlahan lepaskan dan biarkan air raksa turun dengan kecepatan 2 

sampai 3 mmHg perdetik. 

i. Catat titik pada manometer saat bunyi jelas yang pertama terdengar (sebagai 

tekanan sistolik). 

j. Lanjutkan mengempiskan manset, catat titik dimana bunyi muffed atau 

dampened timbul. Lanjutkan mengempeskan manset, catat titik pada 

manometer sampai 2 mmHg terdekat dimana bunyi tersebut hilang (sebagai 

tekanan diastolik). 
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k. Kempeskan manset dengan cepat dan sempurna, buka manset dari lengan 

kecuali jika ada rencana untuk mengulang. 

l. Bantu klien untuk kembali ke posisi yang nyaman dan tutup kembali lengan 

atas. 

m. Beritahu hasil pemeriksaan kepada responden. 

n. Pemeriksa cuci tangan. 

o. Catat tekanan darah, tanggal, dan waktu pengukuran pada lembar observasi. 
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