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ABSTRAK
Kecemasan meningkatkan respon stress simpatik pasien sebelum operasi. Tujuan
penelitian menganalisis pengaruh terapi musik pada pasien one day surgery terhadap
penurunan kecemasan tekanan darah, denyut nadi, tingkat nyeri dan masa pulih sadar.
Desain penelitian adalah quasi experiment dengan rancangan Randomized Controlled
Trial dengan double blind. Sampel penelitian adalah sebagian pasien yang menjalani
One Day Surgery di Rumah Sakit Haji Surabaya sebanyak 20 orang kelompok
perlakuan dan 20 orang kelompok kontrol dengan perbandingan laki-laki dan perempuan
sama masing-masing 10 orang. Variabel Dependen adalah kecemasan, tekanan
darah, denyut nadi, tingkat nyeri, dan waktu pulih sadar   pasien One Day Surgery.
Variabel Independen penelitian adalah Terapi musik. Instrumen penelitian meliputi
kuesioner The State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Musik diberikan menggunakan
MP4 melalui Headphone; dan layar monitor pasien. Analisis data menggunakan t-test
(α=0,05). Hasil penelitian pada pasien ODS di RS Haji Surabaya antara kelompok
perlakuan dan kontrol menunjukkan adanya perbedaan pada penurunan rata-rata: 1)
kecemasan (p=0,000); 2)tekanan sistole (p=0,038); 3)tekanan diastole (p=0,009); dan
4)denyut nadi (p=0,035). Pasien kelompok perlakuan mengalami penurunan rata-rata
kecemasan sebesar 6,05; rata-rata penurunan tekanan sistole sebesar 9,35mmHg;
rata-rata penurunan tekanan diastole sebesar 8,10mmHg; dan penurunan rata-rata
denyut nadi sebesar 8,05 kali per menit. Hasil penelitian menunjukkan Tidak adanya
perbedaan penurunan rata-rata tingkat nyeri (p=0,118) dan rata-rata waktu pulih
sadar (p=0,1515) antara kelompok perlakuan dan kontrol. Pasien kelompok perlakuan
mengalami penurunan rata-rata skala nyeri sebesar 0,55 dan mempunyai rata-rata
masa pulih sadar sebesar 9,85 menit. Kecemasan pasien menurun akibat rangsangan
musik merangsang gelombang alfa dan beta menekan SSP sehingga berefek rileks
dan menidurkan. Penurunan tekanan sistole, diastole dan denyut nadi diakibatkan
efek terapi musik merangsang HPA aksis mengeluarkan endorfin, epineprindan,
dan norepinefrin yang bekerja menurunkan tekanan darah dan curah jantung. Musik
mampu mengalihkan rasa sakit pasien. Musik tidak berpengaruh pada waktu pulih
sadar pasien ODS karena jenis obat anestesi dan dosisnya pasien ODS diberikan
minimal sehingga pasien cepat sadar dan terhindar dari komplikasi. Disarankan
perawat memberikan kenyamanan pasien sebelum operasi ODS menggunakan musik
yang beirsi lagu/jenis irama yang disukainya
Kata-kata kunci: Kecemasan, tekanan darah, denyut nadi, nyeri, waktu pulih sadar,
terapi musik
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ABSTRACT
Anxiety increases the sympathetic stress response of patients before surgery . The
aimed of the study to analyze the effect of music therapy on a one-day surgery patients
to decrease anxiety blood pressure, pulse rate, pain level and recovery time. The
study design was a quasi-experiment with a design Randomized Controlled Trial of
the double-blind. The samples were mostly patients undergoing One Day Surgery
at the Hospital Haji Surabaya treatment group of 20 people and 20 people with a
comparison control group of men and women, respectively 10. Dependent variable is
anxiety, blood pressure, pulse, level of pain, and recovery time of the patients One Day
Surgery. Independent Variable is the study of music therapy. Research instruments
include State-Trait Anxiety Inventory (STAI) Form Y; Music administered using the MP4
through headphones, and monitor the patient. Data analysis using a t - test (α= .05).
The results of the study in patients with ODS in RS Haji Surabaya between treatment
and control groups showed a difference in mean decrease : 1)anxiety (p=0.000); 2)
systolic pressure (p=0.038); 3 )diastolic blood pressure (p=0.009), and 4)pulse rate (p=
0.035). Patients treated group experienced an average decrease of 6.05 anxiety; mean
decrease in systolic pressure of 9.35 mmHg; mean reduction of diastolic blood pressure
by 8.10 mmHg, and a decrease in the average pulse rate of 8.05 times per minute.
The results showed a decrease in absence of differences in the average level of pain
(p=0.118) and the average recovery time aware (p= 0.1515 ) between the treatment
and control groups. Patients treated group experienced a decrease in average pain
scale of 0.55 and has an average recovery time of 9.85 minute realized. Decreased
patient anxiety due to musical stimuli stimulates alpha and beta waves depress the
CNS that affects relax. The decrease in systolic pressure, diastolic and pulse rate
due to the effect of music therapy to stimulate the HPA axis secrete endorphins,
epineprindan, and norepinephrine which works to lower blood pressure and cardiac
output. Music is able to divert the patient's pain. Music has no effect on ODS recovery
time patients because of drug type and dosage of anesthesia ODS patients given at
least so fast unconscious patient and avoid complications. Suggested nurses provide
patient comfort before surgery ODS use music song/type of rhythm he liked
Key words : anxiety, blood pressure, pulse rate, pain, recovery time, music therapy
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang

Kecemasan merupakan gejala umum/reaksi psikologis yang sering terjadi pada
pasien yang menjalani operasi (Pfitser, 2011; Potter & Perry, 2005). Kecemasan
semakin meningkat pada pasien yang menjalani operasi One Day Surgery (sehari).
Kecemasan yang ekstrem menyebabkan pembatalan serta komplikasi bedah One
Day Surgery (ODS) ( Bisri, 2007 dalam Yendi, 2012)
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perkembangan teknik
operasi dan anestesi. Hal ini menyebabkan hari perawatan setelah operasi semakin
singkat. Saat ini semakin banyak prosedur operasi yang dapat dilakukan dalam satu
hari (ODS). Pembedahan One Day Surgery adalah prosedur pembedahan yang
direncanakan untuk pasien dan pulang pada hari yang sama (Cooke et.al., 2005).
Tujuan utama pembedahan One Day Surgery adalah terlaksananya prosedur
pembedahan yang lebih efektif dan lebih ekonomis sehingga memberi keuntungan
terhadap pasien, rumah sakit serta pihak yang membayar (third party payrs) (Yendi,
2011).
Pasien yang menjalani operasi dalam 1 hari (ODS) hanya mempunyai persiapan
dalam periode waktu yang singkat,  sedikit waktu orientasi pada lingkungan operasi
yang tidak dikenal dan terisolasi. Kondisi ini menimbulkan kecemasan yang lebih tingg
dibandingkan dengan operasi yang direncanakan (elektif).
Kecemasan biasanya terjadi sebelum operasi pada saat pasien sedang menunggu
prosedur pembedahan (Wetsch., et al. 2009; Potter & Perry, 2005). Pasien sebelum
operasi dapat mengalami kecemasan terkait dengan keselamatan jiwa, anastesi,
ketidaktahuan tentang prosedur operasi dan ancaman lain terhadap citra tubuh, nyeri
setelah operasi, kesadaran setelah operasi (Pfisters, 2011; Smeltzer, et.al. 2009;
Sobur 2003 dalam Zuchro, 2012).
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Beberapa penelitian dalam dan luar negeri yang mempelajari tentang kecemasan
pasien sebelum operasi. Wetsch . et al. (2009) dalam British Journal of Anaesthesia
(2009) melaporkan adanya 38,3% pasien One Day Surgery mengalami kecemasan
sebelum operasi. Pfister (2011) melaporkan Sebanyak 91% pasien mengalami
kecemasan sebelum operasi. Aisyah (2012) meneliti tentang kecemasan sebelum
operasi katarak di RSAL Dr. Ramelan Surabaya menujukkan hampir setengahnya
(46,8%) pasien mengalami kecemasan ringan dan sedang sebanyak 36,2%).
Kecemasan (anxiety) merupakan suatu perasaan takut yang tidak menyenangkan
dan tidak dapat dibenarkan yang sering disertai dengan gejala fisiologis, yang dirasakan
oleh pasien pre operatif (Smeltzer, et.al., 2009). Riset menunjukkan bahwa kecemasan
mempengaruhi baik fisik maupun psikologis. (Leach et al. 2000). Kecemasan juga
meningkatkan respon stress simpatik yang mengakibatkan hipertensi, takikardi,
myocad infark, hiperventilasi dan kepanikan. Respon cemas yang berkepanjangan
berpengaruh terhadap tindakan anestesi dan operasi sehingga operasi tidak dapat
dilakukan. Hasil akhir operasi sangat tergantung pada kondisi pasien sebelum operasi
(Yendi, 2011). Oleh karena itu perawat sebagai orang yang terlibat langsung pada
perawatan pasien perlu   memberikan intervensi   keperawatan   yang tepat   untuk
mempersiapkan klien baik secara fisik maupun psikis sebelum dilakukan operasi.
Perawat dapat mengaplikasikan comfort theory of Katherine Kolcaba dalam
memberikan kenyamanan yang dibutuhkan pasien sebelum dilakukan operasi one
day surgery. Perawat dapat melakukan pemenuhan kebutuhan kenyamanan (Relief)
psikospiritual Pasien termasuk terhindar dari kecemasan sebelum operasi (Kolcaba,
2011; Wolf, 2011).
Perawat dapat memberikan intervensi keperawatan (Comfort Measures) berupa
terapi musik untuk menurunkan kecemasan pasien sebelum one day Surgery. Dengan
demikian dapat mengurangi pembatalan serta komplikasi bedah rawat jalan.
Banyak penelitian tentang penggunaan musik sebagai intervensi telah dilakukan
di berbagai macam tatanan rumah sakit (onkologi, onstetri, gigi, ginekologi, pediatric)
telah diteliti sejak tahun 1990-an. Beberapa diantaranya Penelitian Lee et al. (2004) di
HongKong menunjukkan bahwa musik menurunkan kecemasan sebelum operasi pada
pasien rawat jalan dan One Day Surgery. Penelitian Cooke et.al. (2005) di Australia
dan Ni, et.al (2011) di Taiwan melaporkan bahwa intervensi musik dapat mengurangi
kecemasan pasien sebelum operasi dan memperbaiki parameter fisiologis.
Penelitian di Indonesia tentang pengaruh musik terhadap kecemasan sebelum
operasi antara lain oleh Zuchra (2012) di Padang, Sutrimo (2013) di Banyumas,
Kulsum, dkk (2011) di Semarang yang semuanya menunjukkan bahwa musik
mampu menurunkan kecemasan pasien sebelum operasi.
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Mc Caffery (1990) dalam Cooke et al. (2005) berargumentasi bahwa musik adalah
salah satu teknik sensori paling efektif untuk distraksi yang dapat mengurangi
kecemasan dan meningkatkan relaksasi. Musik adalah bahasa universal bagi manusia
yang sangat efektif dilakukan dalam perawatan One Day Surgery karena pasien dapat
melakukan sendiri dan memilih music yang disenangi sambil menunggu operasi.
Dasar teori untuk musik sebagai intervensi untuk menurunkan kecemasan karena
kemampuannya meningkatkan relaksasi melalui system saraf otonom. Hal ini dibenarkan
oleh Thaut (1990) bahwa stimualsi pendengaran oleh musik sebagai mediasi respon
perseptual. Musik meningkatkan perasaan fisik dan relaksasi. Kecemasan sering
muncul pada saat menunggu operasi di ruang persiapan. Pasien dapat menghilangkan
perasaan tegang, cemas dan takut dengan memfokuskan kembali perhatian dengan
mendengarkan musik sehingga respon relaksasi meningkat.
Operasi yang cepat dan singkat bertujuan meminimalkan ketegangan tetapi sangat
sedikit yang memberperhatikan respon stress dan kecemasan pasien sebelum ODS
(Wetsch, et al. 2009). Kecemasan pasien sebelum operasi harus segera diatasi untuk
mengurangi faktor risiko. Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud meneliti
penurunan kecemasan, tekanan darah dan denyut nadi, serta tingkat nyeri pasien
sebelum One Day Surgery menggunakan terapi musik.

1.1.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Apakah terapi musik mempengaruhi penurunan kecemasan pasien one day
surgery?
2. Apakah terapi musik mempengaruhi penurunan tekanan darah pasien one day
surgery?
3. Apakah terapi musik mempengaruhi penurunan denyut nadi pasien one day
surgery?
4. Apakah terapi musik mempengaruhi penurunan tingkat nyeri pada pasien one day
surgery?
5. Apakah terapi musik mempengaruhi waktu pulih sadar pasien one day surgery?
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1.2.

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum
Menganalisis Pengaruh Terapi Musik terhadap penurunan kecemasan, tekanan
darah, denyut nadi, tingkat nyeri dan masa pulih sadar pasien One Day Surgery
Tujuan Khusus :
1. Menganalisis pengaruh terapi musik terhadap penurunan kecemasan pasien one
day surgery
2. Menganalisis pengaruh terapi musik terhadap penurunan tekanan darah dan
denyut Nadi pasien one day surgery
3. Menganalisis pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat nyeri pasien one
day surgery
4. Menganalisis pengaruh terapi musik terhadap waktu pulih sadar pasien one day
surgery

1.3.

Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Institusi Pelayanan
Bagi Institusi pelayanan sebagai bahan masukan intervensi tambahan dalam
prosedur tetap yang harus dilakukan perawat pada pasien yang akan menjalani
operasi rawat jalan dan One Day Surgery berdasarkan fakta (evidence based). Serta
meningkatkan kualitas pelayanan pasien yang dapat meningkatkan kepuasan pasien
pada institusi pelayanan kesehatan
1.4.2 Bagi Responden
Bagi responden memberikan ketenangan dan menurunkan kecemasan, tekanan
darah, denyut nadi dan skala nyeri dalam persiapan menghadapi one day Surgery
1.4.3 Bagi Ilmu Pengetahuan
Bagi ilmu pengetahuan sebagai penerapan teori kenyamanan dari Kolcaba pada
tatanan pelayanan pembedahan dengan perencanaan intervensi keperawatan
menggunakan musik dalam mengatasi kecemasan dan tanda vital serta skala nyeri
pasien yang menjalani one day Surgery .
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA
2.1    Konsep Kecemasan
2.1.1 Pengertian Kecemasan
Kecemasan adalah keadaan dimana indvidu atau kelompok mengalami perasaan
gelisah (penilaian atau opini) dan aktivasi sistem saraf autonom dalam berespons
terhadap ancaman yang tidak jelas, nonspesifik (Carpenito, 2004).
Kecemasan (anxiety) merupakan suatu perasaan takut yang tidak menyenangkan
dan tidak dapat dibenarkan yang sering disertai dengan gejala fisiologis, yang
dirasakan oleh pasien pre operatif (Tomb, 2003). Kecemasan adalah respon subjektif
terhadap stres. Ciri-ciri kecemasan adalah keprihatinan, kesulitan, ketidakpastian,
atau ketakutan yang terjadi akibat ancaman yang nyata atau dirasakan (Isaacs, 2004).
Kecemasan akibat terpajan pada peristiwa traumatik yang dialami individu yang
mengalami, menyaksikan atau menghadapi satu   atau beberapa peristiwa yang
melibatkan kematian aktual atau ancaman kematian atau cidera serius atau ancaman
integritas fisik diri sendiri (Doenges, 2006). Kecemasan merupakan gejolak emosi
seseorang yang berhubungan dengan sesuatu diluar dirinya dan mekanisme diri yang
digunakan dalam mengatasi permasalahan (Asmadi, 2009).

2.1.2 Penyebab Kecemasan
Penyebab rasa cemas dapat dikelompokan pula menjadi 3 faktor, yaitu :
1)  Faktor biologis atau fisiologis, berupa ancaman akan kekurangan makanan,
minuman, perlindungan dan keamanan.
2)  Faktor psikososial, yaitu ancaman terhadap konsep diri, kehilangan orang atau
benda yang dicintai, perubahan status sosial atau ekonomi.
3) Faktor perkembangan, yaitu ancaman pada masa bayi, anak, remaja.
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2.1.3   Faktor Predisposisi
Menurut Asmadi (2009), berbagai faktor predisposisi yang dijelaskan ke dalam
beberapa teori mengenai kecemasan. Teori tersebut antara lain :
1)   Teori Psikoanalisis
Menurut pandangan psikoanalisis, kecemasan adalah konflik emosional yang terjadi
antara dua elemen kepribadian, yaitu id dan superego. Id mewakili dorongan insting dan
impuls primitif seseorang, sedangkan superego mencerminkan hati nurani seseorang
dan dikendalikan oleh norma-norma budaya seseorang. Ego berfungsi menengahi
tuntutan dari dua elemen tersebut, dan fungsi kecemasan adalah mengingatkan ego
bahwa ada bahaya.
2)   Teori Interpersonal
Kecemasan timbul dari perasaan takut terhadap penolakan saat berhubungan dengan
orang lain. Kecemasan ini juga dihubungkan dengan trauma pada masa pertumbuhan,
seperti kehilangan dan perpisahan dengan orang yang dicintai. Penolakan terhadap
eksistensi diri oleh orang lain atau masyarakat akan menyebabkan individu yang
bersangkutan menjadi cemas. Namun, bila keberadaannya diterima oleh orang
lain, maka ia akan merasa tenang dan tidak cemas. Kecemasan berkaitan dengan
hubungan antara manusia.
3)    Teori Perilaku
Kecemasan merupakan hasil frustasi. Ketidakmampuan atau kegagalan dalam
mencapai suatu tujuan yang diinginkan akan menimbulkan frustasi atau keputusasaan.
Keputusasaan inilah yang menyebabkan seseorang menjadi cemas.

2.1.4  Faktor Presipitasi
Menurut Carpenito (2009) kecemasan sangat berkaitan dengan perasaan yang
tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik.
Pengalaman kecemasan seseorang tidak sama pada beberapa situasi dan hubungan
interpersonal. Namun demikian secara umum ancaman besar yang dapat menimbulkan
kecemasan dikategori menjadi 2, yaitu :
1)

 ncaman terhadap integritas seseorang meliputi ketidakmampuan fisiologis
A
yang akan datang atau menurunnya kapasitas untuk melakukan aktivitas hidup
sehari-hari.

2)

 ncaman terhadap sistem diri seseorang dapat membahayakan indentitas,
A
harga diri dan fungsi sosial yang terintegrasi seseorang.
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Faktor pencetus kecemasan yakni:
1)

Perubahan patologi dari penyebab penyakit atau suatu injuri

2)

Trauma, injuri, luka bakar, serangan, elektrik, shock

3)

Tidak adekuatnya; makanan, kehangatan, dan pencegahan

4)

Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti: kelaparan, gangguan seksual

5)

Program terapi misalnya diet, terapi fisik, psikoterapi

6)

Kekacauan hubungan sosial dan keluarga

7)

Konflik sosial dan budaya

8)

 erubahan fisiologis yang normal meliputi: pubertas, menstruasi, kehamilan
P
dan menopause

9)

 eristiwa yang menyebabkan stressful yaitu: peristiwa yang penting dalam
P
kegiatan sosial, wawancara dan diagnostik test

10)

Membayangkan ancaman dari injuri

11)

Bencana alam seperti gempa bumi, banjir

12)

Serangan wabah, bakteri, virus atau parasit

13)

Isolasi sosial

14)

Kompetisi dalam olahraga

15)

Perpindahan tempat tinggal

16)

Peperangan

17)

Kegiatan sehari-hari dari kehidupan seperti entertaining, pengemudi

18)

 ituasi positif dari peristiwa kehidupan yakni menikah, mempunyai bayi, lulus
S
kuliah.

2.2 Konsep One Day Surgery
2.2.1 Pengertian One Day Surgery
Pengertian Operasi One Day Surgery adalah prosedur operasi yang direncanakan
untuk pasien dan pulang pada hari yang sama(Cooke et.al., 2005)
2.2.2 Tujuan One Day Surgery
Tujuan utama operasi One Day Surgery adalah terlaksananya prosedur operasi yang
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lebih efektif dan lebih ekonomis sehingga memberi keuntungan terhadap pasien,
rumah sakit serta pihak yang membayar (third party payrs). Faktor utama pemilihan
teknik bedah One Day Surgery adalah penekanan biaya tetapi tetap mempertahankan
kualitas pengobatan, sehingga morbiditas akibat prosedur operasi ataupun karena
penyakit sebelumnya tidak lebih besar dibandingkan dengan pasien rawat inap.
2.2.3 Keuntungan operasi one day Surgery
Keuntungan bagi pasien dengan teknik bedah One Day Surgery ini adalah:
1)

 engurangi biaya, mengurangi waktu rawat sehingga waktu berpisah dengan
m
keluarga dan lingkungan menjadi lebih singkat,

2)

mengurangi waktu tunggu untuk operasi,

3)

mengurangi resiko infeksi nosokomial rumah sakit,

4)

tidak bergantung pada jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit sehingga
pasien lebih fleksibel dalam memilih jadwal operasi.

5)

 emeriksaan laboratorium berkurang serta mengurangi kebutuhan obat pasca
p
bedah.

2.2.4 Pemilihan pasien
University of Chicago Hospitals telah memisahkan beberapa kelompok pasien yang
tidak dapat dijadikan calon untuk bedah rawat jalan:
1)

 asien dengan status fisik ASA III dan ASA IV yang unstable. Pasien dengan
P
kondisi ini diskrining pada saat evaluasi prabedah oleh ahli anestesi, kemudian
dirujuk kepada konsultan medis terkait dan bersama dengan penatalaksanaan
oleh ahli bedah, setelah itu baru direncanakan untuk operasi setelah kondisinya
stabil.

2)

 alignant Hyperpyrexia. Termasuk pasien dengan riwayat malignant
M
hyperpyrexia ataupun suspek malignant hyperpyrexia. Tetapi sebagian rumah
sakit tetap melakukan bedah One Day Surgery pada kondisi ini

3)

 erapi Monoamine Oxidase Inhibitors (MAO). Karena instabilitas hemodinamik
T
yang berhubungan dengan tatalaksana anestesi pada pasien yang sedang
dalam terapi MAO, obat tersebut dihentikan minimal 2 minggu sebelum operasi.

4)

 besitas Morbid kompleks / Sleep Apneu kompleks. Walaupun pasien dengan
O
riwayat sleep apneu atau dengan morbidly obese tanpa penyakit sistemik
merupakan calon bedah rawat jalan, rawat inap dan observasi pascabedah
dilakukan pada pasien morbidly obese dengan disertai gangguan jantung, paru-
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paru, hepar, atau ginjal serta pasien dengan riwayat sleep apneu kompleks.
5)

 etagihan obat-obatan akut. Karena peningkatan respon kardiovaskular ketika
K
agen anestetik diberikan pada seseorang yang ketergantungan obat-obatan.

6)
Kesulitan psikososial. Pasien yang menolak untuk dilakukan operasi dengan
teknik bedah One Day Surgery tidak dapat dipaksa. Pasien yang telah menjalani
operasi One Day Surgery harus dalam pengawasan orang dewasa yang bertanggung
jawab terhadapnya.

2.2.5 Evaluasi prabedah
Setiap fasilitas bedah One Day Surgery harus mengembangkan metode skrining
prabedah sebelum hari operasi. Dalam bedah One Day Surgery Perawat dan ahli
anestesi adalah orang yang terlibat langsung pada perawatan dan tatalaksana pasien,
meyakinkan pasien diskrining dan dievaluasi secara tepat. Juga harus mengingatkan
pasien tentang jadwal datang ke rumah sakit, restriksi makanan (puasa), pakaian yang
harus dipakai, transportasi ke rumah sakit, maupun kebutuhan perawatan anggota
keluarga lain yang ditinggalkan serta harus ada orang dewasa yang mengantar pulang
ke rumah dari rumah sakit setelah selesai operasi.
Disamping untuk mengurangi rasa cemas pasien, evaluasi prabedah yang dilakukan
ahli anestesi juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah medis, mencari
etiologinya, dan bila perlu melakukan koreksi yang tepat. Dengan demikian dapat
mengurangi pembatalan serta komplikasi bedah rawat jalan.
Saat ini terdapat berbagai cara untuk melakukan evaluasi dan skrining pasien bedah
rawat jalan, seperti:
1.

Pasien datang ke fasilitas bedah One Day Surgery sebelum hari operasi.

2.

Pasien datang ke kantor ahli anestesi sebelum hari operasi

3.

Wawancara melalui telepon

4.

Meneliti hasil pemeriksaan medis/data medis pasien

5.

Visite dan pemeriksaan prabedah pada pagi hari sebelum operasi

7.

 engumpulan informasi pasien dengan bantuan komputer (computer assisted
P
information gathering). Pasien yang diskrining secara adekuat serta dengan
persiapan prabedah yang baik akan lebih efisien dalam biaya pada bedah rawat
jalan.
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2.2.6 Persiapan pasien
Persiapan pasien yang matang dalam bedah One Day Surgery perlu dilakukan agar
tercapai kondisi yang optimal bagi pasien yang akan menjalani operasi. Restriksi
makanan dan minuman sebelum operasi bedah rawat jalan:
1.

 ntuk menurunkan risiko pneumonitis dan obstruksi jalan napas akibat aspirasi
U
isi lambung, pasien secara rutin diminta tidak makan makanan padat 6-8 jam
sebelum operasi. Atau puasa setelah tengah malam (bila operasi dilakukan
pagi hari) yang harus disampaikan secara lisan dan tertulis.

2.

 ebutuhan untuk melarang minum cairan pada periode prabedah (sampai 2
K
jam sebelum induksi anestesi) masih dievaluasi, karena:

		1.	Minum cairan jernih tidak meningkatkan volume cairan lambung pada
saat induksi anestesi.
		2.

Aman minum air sampai 150 ml pada saat minum obat.

		3.	Salah satu keuntungan mengizinkan minum kopi pada peminum kopi
adalah menurunnya kejadian sakit kepala setelah operasi.
		4.	Pemberian obat-obatan yang biasa dipakai pasien sebelum operasi:
Obat-obat anti hipertensi tetap diminum sampai hari operasi. Obatobat untuk merubah perasaan seperti fluoxetin, trisiklik anti depresan,
mono-amine oxidase inhibitor, dan lithium dapat terus diberikan tetapi
harus diwaspadai untuk kemungkinan terjadinya interaksi obat-obatan.
Pemberian aspirin dapat terus dilakukan terutama bila resiko perdarahan
pada operasi minimal. Pada operasi besar/risiko perdarahan besar
aspirin dihentikan mulai 7 hari prabedah.
		5.	Pemeriksaan EKG perlu dilakukan pada pasien umur lebih dari 40 tahun
atau bila ada indikasi. Bila pada pemeriksaan ditemukan masalah medis,
sebaiknya operasi ditangguhkan dan pasien dievaluasi kembali.

2.2.7 Persiapan pada hari operasi
Pasien harus diperiksa ulang oleh ahli anestesi karena bisa terjadi perubahanperubahan yang mendadak misalnya infeksi saluran napas bagian atas atau apakah
pasien melaksanakan semua instruksi untuk puasa, adanya teman yang mengantar
dan menerangkan prosedur anestesi serta penandatanganan surat izin operasi.
Kanula intravena dipasang untuk pemberian obat anestesi nantinya serta pemberian
cairan bila diperlukan.
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Premedikasi pasien bedah One Day Surgery tidak jauh berbeda dengan pasien
yang dirawat sehingga tetap diberikan obat-obat premedikasi untuk anti cemas,
nyeri pascabedah, mual muntah serta untuk menurunkan risiko pneumonitis bila
terjadi aspirasi isi lambung selama operasi. Kebanyakan obat premedikasi tidak
memperlambat pemulihan bila diberikan dalam dosis yang tepat. Benzodiazepin adalah
obat yang paling sering digunakan untuk menurunkan kecemasan dan memberikan
sedasi untuk pasien bedah rawat jalan. Adanya amnesia setelah premedikasi dengan
benzodiazepin harus diperhatikan walaupun tidak ada penelitian yang melaporkan
adanya amnesia retrograd.
Opioid mungkin digunakan prabedah untuk menimbulkan efek sedasi,
mengendalikan hipertensi selama intubasi, dan untuk menurunkan nyeri setelah
operasi. Keefektifan opioid dalam menghilangkan kecemasan masih kontroversi.
Masalah yang dihubungkan dengan penggunaan opioid adalah hipoventilasi, gatalgatal, mual dan muntah, yang sangat tidak diinginkan pada pasien bedah rawat jalan.
Propofol kadang-kadang digunakan untuk sedasi sebelum induksi anestesi dengan
dosis 0,7 mg/kgbb intravena.
Kehilangan cairan akibat puasa 6-8 jam tidak menjadi masalah, sehingga tidak perlu
dilakukan koreksi cairan yang hilang akibat puasa. Pemasangan kateter intravena
hanya untuk pemberian obat-obatan saja. Kebutuhan untuk pemberian cairan operasi
pasien bedah One Day Surgery masih kontrovesial. Untuk operasi yang sangat singkat
seperti miringotomi mungkin tidak diperlukan pemberian cairan dengan pengecualian
bila puasanya lama atau tidak mampu minum segera setelah operasi selesai dan
bangun penuh.
Pasien yang akan menjalani bedah One Day Surgery mungkin mempunyai risiko
aspirasi isi lambung, walaupun risiko ini tidak lebih besar daripada pasien yang dirawat.
Bisa dipertimbangkan pemberian obat-obat profilaksis untuk pasien-pasien tertentu
misalnya dengan hiatus hernia, obesitas, atau parturien.

2.2.8 Pemeriksaan laboratorium sebagai skrining
Kebanyakan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan tidak memberikan kontribusi
yang menguntungkan terhadap tatalaksana perioperatif pasien. Banyak fasilitas
saat ini membatasi pemeriksaan-pemeriksaan prabedah berdasarkan tindakan
operasi dan usia pasien, terdapatnya penyakit penyerta, serta riwayat pengobatan.
Roizen menyarankan untuk dilakukan seminimal mungkin pemeriksaan laboratorium
skrining prabedah pada pasien sehat, tetapi pada pasien dengan baseline disease
yang signifikan (hipertensi, CAD, diabetes) memerlukan pemeriksaan lanjutan
(EKG, elektrolit, rontgen torak). Pertimbangan usia tidak mengharuskan dilakukan
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pemeriksaan tambahan lanjutan. Hasil penelitian Schein dan kawan-kawan pada
pasien geriatri yang akan dilakukan operasi katarak dengan lokal anestesi dan sedasi
tidak didapatkan perbedaan yang signifikan terhadap safety operasi antara kelompok
yang dilakukan pemeriksaan prabedah rutin geriatri (EKG, elektrolit, BUN, kreatinin,
glukosa) dan kelompok yang tidak dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut.
Sampai saat ini, Illinois Ambulatory Surgical Treatment Act menyarankan
pemeriksaan standar hemoglobin atau hematokrit dan urinalisis pada semua pasien
yang akan dilakukan bedah rawat jalan.

2.2.9 Pemilihan teknik anestesi
Pemilihan suatu teknik anestesi didasarkan pada kondisi kesehatan pasien, prosedur
operasi serta keinginan dan permintaan pasien, bila memungkinkan. Dalam bedah
One Day Surgery terdapat beberapa teknik anestesi yang dapat dipilih:
1.

Anestesi umum

2.

Anestesi regional, dengan atau tanpa sedasi

3.

 onitored Anestesi Care (MAC), anestesi lokal yang disertai dengan sedasi,
M
ahli anestesi memonitor tanda vital serta fungsi tubuh pasien

4.

Anestesi lokal, mungkin tidak disertai oleh ahli anestesi dalam tim operasi

Ahli anestesi akan mendiskusikan resiko dan keuntungan masing-masing teknik
dengan pasien, dan berdasarkan informasi yang dikumpulkan ahli anestesi pada
waktu skrining dan evaluasi prabedah pilihan anestesi yang terbaik akan didiskusikan
dengan pasien. Teknik anestesi yang optimal pada bedah One Day Surgery harus
memenuhi kriteria:
1. Menciptakan kondisi operasi yang prima
2. Pemulihan yang cepat (rapid recovery)
3. Tidak ada efek samping pascabedah
4. Kepuasan pasien
Disamping itu, teknik anestesi yang dipakai harus mengambil peran dalam
peningkatan kualitas serta penurunan biaya, meningkatkan efisiensi penggunaan
kamar operasi, serta pemulangan pasien yang lebih cepat tanpa efek samping.
Belakangan, penggunaan Monitored Anesthesia Care (MAC) lebih dipilih oleh
banyak ahli anestesi sebagai alternatif dari anestesi umum dan anestesi regional pada
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bedah rawat jalan. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa anestesi regional lebih
aman daripada anestesi umum. Anestesi regional yang biasa dipakai untuk bedah
One Day Surgery adalah spinal anestesi, epidural anestesi, caudal anestesi, blok saraf
tepi, regional anestesi intravena dan infiltrasi.
Kombinasi antara low cost dan kepuasan pasien yang menggambarkan kualitas
terbaik dari prosedur anestesi mungkin dapat dicapai dengan teknik Monitored
Anesthesia Care (MAC) dengan syarat anestesi pada prosedur operasi tersebut dapat
dicapai dengan teknik ini (seperti bedah superficial dan prosedur endoskopi). Banyak
penelitian yang menyebutkan bahwa teknik MAC lebih cost-effective daripada anestesi
spinal atau anestesi umum.

2.2.10 Pemulihan (Recovery)
Pemulihan adalah suatu proses yang secara tradisional dibagi atas 3 bagian yang
saling tumpang tindih yaitu early recovery, intermediate recovery, dan late recovery.
Early recovery dimulai dari dihentikannya obat anestesi supaya pasien bangun,
kembalinya refleks proteksi jalan napas, dan dimulainya aktifitas motorik. Intermediate
recovery bila sudah mencapai kriteria untuk dapat dipulangkan ke rumah. Late recovery
mulai dari dipulangkan sampai pulihnya fungsi fisiologis ke keadaan seperti sebelum
operasi.
Aldrete merancang suatu sistem skoring untuk menentukan kapan pasien fit untuk
keluar dari PACU. Nilai skoring 0, 1, atau 2 ditujukan untuk aktifitas motorik, respirasi,
sirkulasi, kesadaran, dan warna kulit. Total skor maksimalnya 10. Penggunaan pulse
oksimetri dapat menolong lebih akuratnya indikator oksigenasi, dan diusulkanlah suatu
modifikasi skoring aldrete yang mengganti kriteria warna pada Aldrete skor dengan
SpO2 pada modifikasi sistem skoring Aldrete.

2.2.11 Pemulangan (Discharge)
Program bedah One Day Surgery yang sukses tergantung pada pemulangan
pasien yang tepat waktu setelah anestesi. Beberapa kriteria yang telah dibuat untuk
menentukan kesiapan pasien untuk dipulangkan seperti Guidelines for Safe Discharge
After Ambulatory Surgery dan PADSS (Post Anesthesia Disharge Scoring System).
PADSS merupakan suatu sistem skoring yang secara objektif menilai kondisi pasien
untuk dipulangkan. Modifikasi PADSS dibuat karena dalam kriteria PADSS terdapat
ketentuan mampu minum pascabedah, dimana ketentuan minum pascabedah tidak
lagi dimasukkan kedalam protokol kriteria pemulangan pasien dan hanya diperlukan
pada pasien tertentu.
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Tuntutan bahwa pasien harus kencing/voiding memperlambat pemulangan pasien.
Pasien bedah One Day Surgery yang tidak berisiko terhadap retensi urin aman untuk
dipulangkan sebelum mereka mampu untuk kencing.
Retensi urin pascabedah dapat disebabkan inhibisi refleks kencing akibat manipulasi
bedah, pemberian cairan yang berlebihan sehingga menyebabkan distensi kandung
kemih, nyeri, kecemasan, efek sisa dari anestesi spinal atau epidural.
Menunggu pasien untuk bisa minum tanpa terjadi muntah juga memperlambat
pemulangan pasien. Penelitian mengenai masalah ini membuktikan bahwa tidak
terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kejadian PONV pada pasien yang telah
memiliki toleransi untuk minum dengan yang tidak sebelum pasien dipulangkan.

2.2.12 Pemulangan pasien setelah anestesi regional
Sejumlah teknik anestesi regional dapat dipakai untuk bedah rawat jalan, mulai dari
anestesi spinal sampai ke blok ekstremitas. Pasien yang dilakukan anestesi regional
mempunyai kriteria pemulangan yang sama dengan pasien yang di anestesi umum.
Anestesi regional memiliki keuntungan dan masalah pada bedah rawat jalan.
Pemulangan pasien dengan regional anestesi lebih cepat daripada anestesi umum.
Kejadian PONV, dizziness, dan nyeri yang biasa terjadi pada anestesi umum lebih
rendah pada anestesi regional.
Sebelum pemulangan pasien bedah One Day Surgery dengan anestesi spinal harus
yakin bahwa blok sensorik, motorik, dan simpatik telah mengalami regresi. Kriteria
yang dapat dipakai untuk menilai hal tersebut termasuk: sensasi normal perianal (S45), fleksi plantar, propriosepsi pada ibu jari kaki.

2.2.14 Faktor yang memperlambat pemulangan pasien
Beberapa faktor dapat menjadi penyebab lambatnya waktu pemulangan pasien.
Meningkatnya umur dihubungkan dengan lambatnya pemulihan, suatu perbedaan umur
10 tahun dihubungkan dengan 2% perubahan lama tinggal. Operasi THT, strabismus,
congestive heart failure merupakan prediktor prabedah yang penting untuk lambatnya
pemulangan.
Sebuah studi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemulangan
pasien dewasa pada bedah One Day Surgery adalah:
1.
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 erawat pada ruang pemulihan fase II, merupakan faktor paling penting dalam
P
menentukan waktu pemulangan setelah bedah One Day Surgery dengan
anestesi umum. Pelatihan perawat yang adekuat, standarisasi tugas perawat,
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umpan balik yang positif, insentif untuk meningkatkan efisiensi, akan membawa
pengaruh besar dalam menurunkan waktu pemulangan pasien.
2.

Orang dewasa pendamping pasien

3.

 engaruh anestesi termasuk pengelolaan nyeri, mual dan muntah serta
P
drowsiness. Pemilihan teknik dan obat-obatan anestesi juga mempunyai
pengaruh besar dalam menurunkan waktu pemulangan yang disesuaikan
dengan jenis operasi dan jenis kelamin pasien.

2.2.15 Penatalaksanaan setelah pasien pulang dari rumah sakit
Pasien bedah One Day Surgery harus disertai orang dewasa yang bertanggung
jawab membawanya pulang dan menjaganya dirumah karena akan mengurangi
kejadian adanya efek yang tidak diinginkan, meningkatkan kenyamanan pasien.
Dianjurkan pasien harus diberikan instruksi tertulis tentang prosedur diet, obat,
aktifitas, dan nomor telepon bila ada kejadian emergensi. Pasien secara rutin diminta
untuk tidak minum alkohol, menyetir, membuat keputusan penting dalam 24 jam.
Komplikasi pascabedah harus sudah tertangani sebelum pasien dipulangkan.
Pengelolaan nyeri harus optimal dan analgetik peroral idealnya mampu memberikan
analgesi yang adekuat setelah pasien dipulangkan. Strategi multimodal dalam
pengelolaan nyeri memberikan hasil yang efektif dalam meningkatkan outcome pasien.
Mual dan muntah setelah pasien dipulangkan dapat dicegah dengan pemberian
ondansetron ODT. Untuk hasil maksimal dalam penanganan mual dan muntah setelah
pemulangan pasien, pencegahan mual muntah dengan obat antiemetik profilaksis
sebelumnya harus efektif untuk mencegah kejadian PONV termasuk penerapan
multimodal antiemetik khususnya pada pasien yang mempunyai resiko cukup tinggi
terjadinya PONV. Faktor kenyamanan pasien merupakan salah satu tujuan utama
bedah rawat jalan. Faktor yang menentukan kenyamanan pasien adalah keramahan
personil kamar bedah, diskusi ahli bedah dengan pasien tentang apa yang ditemukan
saat operasi, pengelolaan PONV dan nyeri pascabedah. (Apfelbaum, 2005; Bisri, 2007
dalam Yendi, 2011)

2.3 Konsep Musik
2.3.1 Pengertian Musik
Musik bersumber dari kata muse, kata muse–muse yang kemudian diambil alih
kedalam bahasa Inggris jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dapat diartikan
sebagai bentuk renungan. Musik menurut Aristoteles mempunyai kemampuan
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mendamaikan hati yang gundah, karena mempunyai daya terapi rekreatif dan
menumbuhkan jiwa patriotisme. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, musik adalah
seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal
untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.
Lebih jelas lagi Campbell (2001) dalam Suryana (2012) mendefinisikan musik sebagai
bahasa yang mengandung unsur universal, bahasa yang melintasi batas usia, jenis
kelamin, ras, agama, dan kebangsaan. Musik muncul di semua tingkat pendapatan,
kelas sosial, dan pendidikan. Musik berbicara kepada setiap orang dan kepada setiap
spesies.
Djohan (2009) dalam bukunya Psikologi Musik, mendefinisikan terapi musik
sebagai sebuah aktivitas terapeutik yang menggunakan musik sebagai media untuk
memperbaiki, memelihara, mengembangkan mental, fisik, dan kesehatan emosi.
Sedangkan menurut Bellavia (2010) mengartikan terapi musik merupakan sebuah
pekerjaan yang menggunakan musik dan aktivitas musik sebagai sarana untuk
mengatasi kekurangan dalam aspek fisik, emosi, kognitif dan sosial pada anak-anak
serta orang dewasa yang mengalami gangguan atau penyakit tertentu.
Sementara itu menurut Wigram (2001) dalam Djohan (2006) mendefinisikan terapi
musik adalah Penggunaan musik dalam lingkup klinik pendidikan, dan sosial bagi klien
atau pasien yang membutuhkan pengobatan, pendidikan atau intervensi pada aspek
sosial dan psikologis.

2.3.2 Cara Kerja Musik sebagai Terapi
Mekanisme cara kerja musik sebagai alat terapi yakni mempengaruhi semua organ
sistem tubuh. Menurut teori Candace Pert bahwa neuropeptida dan reseptor-reseptor
biokimia yang dikeluarkan oleh hypothalamus berhubungan erat dengan kejadian
emosi. Sifat riang/rileks mampu mengurangi kadar kortisol, epenefrin-norepinefrin,
dopa dan hormon pertumbuhan di dalam serum.
Unsur-unsur musik yakni irama, nada dan intensitasnya masuk ke kanalis
auditorius telinga luar yang disalurkan ke tulang-tulang pendengaran. Musik tersebut
akan dihantarkan sampai ke thalamus. Musik mampu mengaktifkan memori yang
tersimpan di limbic dan mempengaruhi sistem syaraf otonom melalui neurotransmitter
yang akan mempengaruhi hypothalamus lalu ke hipofisis. Musik yang telah masuk
ke kelenjar hipofisis mampu memberikan tanggapan terhadap emosional melalui
feedback negative ke kelenjar adrenal untuk menekan pengeluaran hormon epinefrin,
norepinefrin dan dopa yang di sebut hormon stress. Masalah mental seperti stress
berkurang, ketenangan dan menjadi rileks.

16

Aplikasi dan Manfaat Terapi Musik Pada Klien One Day Surgery

2.3.3 Durasi dan Frekuensi Mendengarkan Musik
Sebuah musik dapat saja terdengar lembut dan tenang. Walaupun diperpanjang
berjam-jam dan tidak dibuat macam-macam, sebenarnya sebuah nada dengan
sendirinya telah membawa pulsa gelombang yang mempengaruhi pikiran dan tubuh
dalam berbagai tingkatan. Mendengar musik sebenarnya tidak sesederhana proses
persepsi sensor yang pasif.
Telinga bertangung jawab untuk respons fisiologis dari vibrasi mekanis yang masuk
ke kanal pendengaran. Tetapi semua itu tergantung pula pada pikiran pendengar
dalam mengkonsepsi melodinya, yang dimana untuk mendapatkan hasil tersebut
harus dilakukan setiap hari berulang-ulang. Sehingga sebuah melodi bukan hanya
nada-nada dengan perangkat fisika saja. Akibatnya adalah harus ada pembedaan
dengan istilah mendengarkan dan mendengar musik (Djohan, 2006).
Suara dan musik dapat menggetarkan serta meresonan irama alamiah tersebut
agar kondisi kesehatan kembali menjadi harmonis. Setiap sel di dalam tubuh manusia
adalah resonator suara dan hidup dalam pola ritmis serta masing-masing organ
memiliki siklus, pulsa, dan nada musikal. Berbagai sistem dalam tubuh akan bereaksi
terhadap getaran suara seperti yang terjadi pada mental, emosi dan kesadaran spiritual
seseorang. Terapi musik yang dilakukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan
belum memiliki pedoman waktu dan pelaksanaan yang jelas. Pemberian terapi musik
dengan jenis musik yang tepat dan diberikan pada pasien yang tepat tidak akan
memberikan efek yang membahayakan, walaupun diberikan dalam waktu yang agak
lama pada beberapa pasien. Terapi musik yang hanya diberikan dalam waktu singkat
dapat memberikan efek positif bagi pasien (Mucci & mucci, 2002). Penggunaan waktu
ideal bagi tiap pasien dalam melakukan terapi musik tidak kurang 30 menit hingga satu
jam tiap harinya (Djohan, 2006)

2.3.4 Manfaat Musik
Manfaat musik menurut Djohan (2006) dalam bukunya Psikologi Musik sebagai berikut:
1.

 elaksasi: Mendengarkan musik relaksasi dapat memiliki hasil positif pada
R
manajemen nyeri. Mendengarkan musik relaksasi dapat mengurangi rasa sakit
kronis, mengurangi sensasi nyeri, mengurangi rasa nyeri berkepanjangan dan
nyeri pasca operasi. Saat melahirkan juga bagus mendengarkan musik relaksasi
ini. Sangat bagus diigunakan untuk mengurangi kebutuhan pengobatan. Musik
relaksasi memberikan kontrol dan menyebabkan tubuh melepaskan endorfin
untuk melawan rasa sakit.
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2.

 engurangi tekanan darah: Mendengarkan musik relaksasi atau lagu-lagu
M
klasik sekitar 30 menit setiap hari dapat menurunkan tekanan darah.

3.

 empercepat pemulihan: musik relaksai bagus digunakan untuk mempercepat
M
pemulihan kesehatan seperti stroke dan penyakit lainnya.

4.

Meningkatkan imunitas: Musik relaksasi meningkatkan fungsi kekebalan tubuh.

5.

 engembangkan pikiran yang cerdas: Menurut penelitian, hal itu dapat membuat
M
kemampuan belajar lebih baik karena memiliki kekuatan untuk mengembangkan
fungsi otak yang lebih tinggi.

6.

 eningkatkan kinerja daya ingat/memori: Musik relaksasi menjadikan kita
M
memasuki kondisi rileks yang dalam dan memasuki kondisi bawah sadar,
dimana memori tersimpan.

7.

 embantu meningkatkan konsentrasi dan fokus: Studi menunjukkan bahwa
M
mendengarkan nada yang santai meningkatkan intensitas konsentrasi.

8.

 embantu gerakan tubuh dan koordinasi: Melalui musik, ketegangan otot kita
M
berkurang. Musik relaksasi juga meningkatkan gerakan dan koordinasi tubuh.

9.

 enghilangkan kelelahan: Mendengarkan musik relaksasi bisa menjadi
M
cara yang efektif dalam menemukan energi ekstra bagi tubuh. Hal ini dapat
menghilangkan kelelahan yang disebabkan terlalu banyak latihan dan kelelahan
yang disebabkan oleh pekerjaan repetitif dan membosankan.

10.

 eningkatkan produktivitas Anda: Mendengarkan musik sambil bekerja dapat
M
menginspirasi kita. Kebanyakan orang bekerja dengan baik dan tampil lebih
baik dalam pekerjaan ketika mereka sambil mendengarkan musik.

11.

 erilekskan pikiran dan membantu mudah tidur: Salah satu cara mengatasi
M
insomnia adalah dengan mendengarkan musik klasik. Studi menunjukkan
bahwa mendengarkan musik  membantu mengurangi stres dan meningkatkan
rilaksasi: Mendengarkan musik relaksasi bukan hanya menenangkan pikiran
tapi juga fisik. Musik relaksasi membantu dalam promosi dan relaksasi otot-otot
yang tegang karena pekerjaan yang lama. Hal ini juga membantu melepaskan
ketegangan yang disebabkan oleh hari yang menegangkan.

2.4 Teori Kenyamanan menurut Katharine Kolcaba
Pelayanan keperawatan dilakukan berdasarkan kaidah ilmu keperawatan serta
model konsep teori keperawatan yang merupakan pedoman dalam pemberian
asuhan keperawatan. Ada empat konsep yang secara umum menjadi titik sentral yang
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dipertimbangkan dalam mengembangkan model konseptual disiplin keperawatan, yaitu
manusia, lingkungan, keperawatan dan kesehatan.  Setiap teori yang dikembangkan
akan selalu menjelaskan hubungan antara konsep-konsep sentral tersebut.
Salah satu contoh model konseptual adalah model teori kenyamanan (Comfort)
yang dikembangkan oleh Katharine Kolcaba. Dalam perspektif pandangan Kolcaba
ini, Holistic comfort didefinisikan sebagai suatu pengalaman yang intermediate yang
menjadi sebuah kekuatan melalui kebutuhan akan pengurangan (relief), (ease), and
(transcendence) yang dapat terpenuhi dalam empat kontex pengalaman yang meliputi
aspek fisik, psikospiritual, sosial dan lingkungan.
    Dasar teoritis konsep ini yaitu Perawat mengidentifikasi kebutuhan kenyamanan  
yang tidak terlihat dari pasien, desain kenyamanan digunakan untuk mengukur
kebutuhan, dan untuk mencari peningkatkan kenyamanan pasien mereka, di mana
hasil tersebut diinginkan dengan segera. Peningkatan kenyamanan langsung dan
secara positif dihubungkan dengan penerapan di dalam Health Seeking Behaviors
(HSBs) seperti hasil yang diinginkan sebelumnya. Sistem support pasien dilibatkan
secara penuh di dalam HSBs, seperti pemulihan dan/atau program penyembuhan
atau cara hidup, integritas institusi juga sangat mendukung.

Teori Comfort dari Kolcaba ini menekankan pada beberapa konsep utama beserta
definisinya, yakni :
1. Health Care Needs
Kolcaba mendefinisikan kebutuhan pelayanan kesehatan sebagai suatu kebutuhan
akan kenyamanan, yang dihasilkan dari situasi pelayanan kesehatan yang stressful,
yang tidak dapat dipenuhi oleh penerima support sistem tradisional. Kebutuhan ini
meliputi kebutuhan fisik, psikospiritual, sosial dan lingkungan, yang kesemuanya
membutuhkan monitoring, laporan verbal maupun non verbal, serta kebutuhan yang
berhubungan dengan parameter patofisiologis, membutuhkan edukasi dan dukungan
serta keutuhan akan konseling financial dan intervensi.
2. Comfort
Comfort merupakan sebuah konsep yang mempunyai hubungan yang kuat dalam
keperawatan. Comfort diartikan sebagai suatu keadaan yang dialami oleh penerima
yang dapat didefinisikan sebagai suatu pengalaman yang immediate yang menjadi
sebuah kekuatan melalui kebutuhan akan keringanan (relief), ketenangan (ease), and
(transcedence) yang dapat terpenuhi dalam empat kontex pengalaman yang meliputi
aspek fisik, psikospiritual, sosial dan lingkungan.
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Beberapa tipe kenyamanan (Comfort) didefinisikan sebagai berikut:
1.	Relief, suatu keadaan dimana seorang pasien memiliki pemenuhan kebutuhan
yang spesifik
2. Ease, suatu keadaan yang tenang dan kesenangan
3.	Transcedence, suatu keadaan dimana seorang individu mencapai diatas
masalahnya.
Kolcaba (2011) kemudian menderivasi konteks terjadinya kenyamanan sebagai berikut:
1. Fisik, berkenaan dengan sensasi tubuh dan mekanisme homeostasis
2.	Psikospiritual, berkenaan dengan kesadaran internal diri, yang meliputi harga
diri, konsep diri, sexualitas, makna kehidupan hingga hubungan terhadap
kebutuhan lebih tinggi.
3.	Lingkungan, menyangkut latar belakang eksternal, kondisi dan pengaruhnya
kepada manusia (temperatur suhu, bau, pencahayaan, warna, suara, dll)
4.	Sosial kultural, menyangkut hubungan interpersonal, keluarga dan sosial/
masyarakat (keuangan, perawatan kesehatan individu, serta tradisi keluarga,
kegiatan religius)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Teori Kenyamanan katherine Kolcaba

3. Comforting Interventions
Tindakan kenyamanan diartikan sebagai suatu intervensi keperawatan yang didesain
untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan yang spesifik dibutuhkan oleh penerima
jasa, seperti fisiologis, sosial, financial, psikologis, spiritual, lingkungan, dan intervensi
fisik.
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4.

Enhanced Comfort

Sebuah outcome yang langsung diharapkan pada pelayanan keperawatan, mengacu
pada teori comfort ini.
5.      Intervening variables
Didefinisikan sebagai kekuatan yang berinteraksi sehingga mempengaruhi persepsi
resipien dari comfort secara keseluruhan. Variable ini meliputi pengalaman masa lalu,
usia, sikap, status emosional, support system, prognosis, financial, dan keseluruhan
elemen dalam pengalaman si resipien.
6.     Health Seeking Behavior (HSBs)
Merupakan sebuah kategori yang luas dari outcome berikutnya yang berhubungan
dengan pencarian kesehatan yang didefinisikan oleh resipien saat konsultasi
dengan perawat. HSBs ini dapat berasal dari eksternal (aktivitas yang terkait dengan
kesehatan), internal (penyembuhan, fungsi imun,dll.)
7.     Institusional integrity
Didefinisikan sebagai nilai nilai, stabilitas financial, dan keseluruhan dari organisasi
pelayanan kesehatan pada area local, regional, dan nasional. Pada sistem rumah
sakit, definisi institusi diartikan sebagai pelayanan kesehatan umum, agensi home
care, dll.
Asumsi-asumsi lain yang dikembangkan oleh Kolcaba bahwa Kenyamanan adalah
suatu konsep yang mempunyai suatu hubungan yang kuat dengan ilmu perawatan.
Perawat Memberikan kenyamanan kepada pasien dan keluarganya melalui intervensi
dengan orientasi pengukuran kenyamanan. Tindakan penghiburan yang dilakukan
oleh perawat akan memperkuat pasien dan keluarga yang dapat dirasakan seperti
mereka berada di rumah sendiri. Kondisi keluarga dan pasien diperkuat dengan
tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat dengan melibatkan
perilaku (Masters, 2013).
Kolcaba menjabarkan definisinya dalam Konsep Metaparadigma  sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Konsep Metaparadigma Teori Kenyamanan dari Kolcaba
Manusia

Kesehatan

Kesehatan adalah fungsi optimal, seperti yang
Penerima perawatan seperti individu, keluarga,
digambarkan oleh pasien atau kelompok, dari
institusi, atau masyarakat yang membutuhkan
pasien, keluarga, atau masyarakat (Dowd, 2010
perawatan kesehatan (Kolcaba, Tilton, Drovin,
dalam Kolcaba, 2011).
2006 dalam Kolcaba, 2011)
Lingkungan

Keperawatan

Lingkungan adalah aspek dari pasien, keluarga,
atau institusi yang dapat dimanipulasi
oleh perawat atau orang tercinta untuk
meningkatkan kenyamanan (Dowd, 2010
dalam Kolcaba, 2011).

Keperawatan adalah penilaian kebutuhan akan
kenyamanan, perancangan intervensi kenyamanan
digunakan untuk mengukur suatu kebutuhan, dan
penilaian kembali tingkat kenyamanan setelah
dilakukan implementasi dibandingkan dengan
standart (Dowd, 2010 dalam Kolcaba, 2011).

Teori ini masih baru dalam praktek keperawatan. Teori kenyamanan ini akan dicoba
dalam area keperawatan periperative. Kolcaba menyatakan bahwa perawatan untuk
kenyamanan memerlukan sekurangnya tiga tipe intervensi comfort yaitu :
1.

 eknis pengukuran kenyamanan, merupakan intervensi yang dibuat untuk
T
mempertahankan homeostasis dan mengontrol nyeri yang ada, seperti memantau
tanda-tanda vital, hasil kimia darah, juga termasuk pengobatan nyeri. Tehnis
tindakan ini didesain untuk membantu mempertahankan atau mengembalikan
fungsi fisik dan kenyamanan, serta mencegah komplikasi.

2.

 oaching (mengajarkan) meliputi intervensi yang didesain untuk menurunkan
C
kecemasan, memberikan informasi, harapan, mendengarkan dan membantu
perencanaan pemulihan (recovery) dan integrasi secara realistis atau dalam
menghadapi kematian dengan cara yang sesuai dengan budayanya. Agar
Coaching ini efektif, perlu dijadwalkan  untuk kesiapan pasien dalam menerima
pengajaran baru.

3.

 omfort food untuk jiwa, meliputi intervensi yang menjadikan penguatan dalam
C
sesuatu hal yang tidak dapat dirasakan. Terapi untuk kenyamanan psikologis
meliputi pemijatan, adaptasi lingkungan yang meningkatkan kedamaian dan
ketenangan, guided imagery, terapi musik, mengenang, dan lain lain. Saat ini
perawat umumnya tidak memiliki waktu untuk memberikan comfort food untuk
jiwa (kenyamanan jiwa/psikologis), akan tetapi tipe intervensi comfort tersebut
difasilitasi oleh sebuah komitmen  oleh institusi terhadap perawatan kenyamanan.  
( Masters, 2013; Kolcaba, 2011; Wolf, 2011)
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BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL
PENELITIAN DAN HIPOTESIS
3.1.

Kerangka Konseptual

Health Care Need
of preop patient
1. Fisik
2. Psikospiritual
3. Sosio
4. Kultural
5. Lingkungan

Nursing
intervention

Intervening variable

Terapi Musik

1. Jenis anestesi

Enhanced
Comfort pre op
patient

2. Jenis operasi

1. Kecemasan

1. GIM

3. Obat premedikasi

2. TTV

2. Relaksasi

4. Prognosis

3. Nafas Dalam

5. Finansial

3.	Masa Pulih
Sadar

4. HE

6. Pengetahuan

5. Support sistem

7. Pendidikan

6. Do’a/dzikir

8. Usia

4. Nyeri

9. Sikap
10. Sex
11. Pengalaman
masa lalu

Gambar 3.1 K
 erangka Konseptual Pengaruh Musik Terhadap Kecemasan Pasien One Day
Surgery

Ket
Diteliti
Tidak Diteliti
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One Day Surgery menyebabkan seseorang mengalami kecemasan yang lebih
tinggidari operasi yang direncanakan (elektif) karena sedikitnya pengenalan
lingkungan kamar operasi, persiapan yang singkat dan sebagainya. Kecemasan
yang tinggi dan berkepanjangan menimbulkan komplikasi dan batalnya operasi.
Pasien membutuhkan kenyamanan fisik, psikospiritual, sosiokultural dan lingkungan
sebelum operasi. Intervensi keperawatan untuk memenuhi kenyamanan pasien
sebelum operasi meliputi: pemberian terapi musik, GIM, relaksasi, nafas dalam,
pendidikan kesehatan, support sosial dan berdo’a/dzikir. Terdapat beberapa variabel
yang perancu yang harus dikelola/diperhatikan dalam pelaksanaan intervensi yakni:
usia, jenis kelamin, jenis operasi, lama operasi, jenis obat premedikasi, prognosis,
keuangan, pengetahuan, pendidikan, usia, sikap, dan pengalaman masa lalu pasien
terhadap operasi. Keselurahan faktor tersebut mempengaruhi kenyamanan pasien
sebelum operasi yang dapat diukur melalui tanda-tanda kecemasan, tanda vital,
tingkat nyeri, dan waktu pulih sadar pasien (seperti pada gambar 3.1).

3.2.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
•

Terapi Musik Menurunkan Kecemasan pasien one day surgery

•

Terapi Musik Menurunkan tekanan darah pasien one day surgery

•

Terapi Musik Menurunkan denyut nadi pasien one day surgery

•

Terapi Musik Menurunkan tingkat nyeri pasien one day surgery

•

 aktu pulih sadar pasien one day surgery yang mendapat terapi musik lebih
W
cepat dari yang tidak mendapat terapi musik
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BAB 4

METODE PENELITIAN
4.1.

Jenis dan Rancang Bangun Penelitian

Jenis penelitian adalah quasi experiment menggunakan rancangan Randomized
Controlled Trial dengan single blind.

Kel. Perlakuan

01

Kel. Kontrol

03

x

02

04

Gambar 3.2 Rancang Bangun Penelitian
Keterangan:
01 : Observasi 1 kel. perlakuan
= Kecemasan pre op sebelum perlakuan
02 : Observasi 2 kel perlakuan
= Kecemasan preop setelah perlakuan
X : Intervensi
= Pemberian terapi musik
03 : Observasi 3 kel. kontrol
= Kecemasan pre op 1
04 : Observasi 4 kel kontrol
= Kecemasan pre op 2 setelah 20 menit

4.2.

Populasi, sampel, dan besar sampel

Populasi penelitian adalah seluruh pasien dewasa yang menjalani operasi One
Day Surgery di RS Haji Surabaya. Jumlah Populasi rata-rata 20 orang per bulan.
Sampel penelitian adalah sebagian pasien dewasa yang menjalani operasi One Day
Surgery. Sampel penelitian dikelompokkan menjadi kelompok intervensi dan kontrol.
Pengambilan sampel menggunakan Kriteria Inklusi sampel sebagai berikut:
1.
2.
3.

Usia 18-60 tahun
ASA I-III
Seluruh prosedur operasi One Day Surgery
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4.
5.
6.

Pasien yang menjalani operasi masuk dan keluar pada hari yang sama
Seluruh jenis anestesi (lokal, regional, dan general)
Pasien dapat membaca dan menulis

Kriteria Eksklusi sampel sebagai berikut:
1.

gangguan pendengaran atau kesulitan menggunakan headphones

2.

pasien operasi mata dan atau telinga

3.

tidak mampu melengkapi kuesioner sendiri

4.

pasien yang mempunyai waktu tunggu kurang dari 45 menit

Besar sampel penelitian diambil berdasarkan penelitian terdahulu sebanyak 40 orang
masing-masing kelompok sebesar 20 orang dengan jumlah laki-laki dan perempuan
pada masing-masing kelompok pada jumlah yang seimbang (sama).

4.3.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen penelitian adalah Kecemasan pasien sebelum operasi One Day
Surgery. Variabel Independen penelitian adalah Penggunaan musik sebelum operasi
One Day Surgery

4.4.

Definisi Operasional
Tabel. 4.1 Definisi Operasional Penelitian

Variabel

Definisi

Parameter

Alat Ukur

Skala

Indikator

Dependen:

emosi subjektif
(perasaan) yang
secara umum

40 item STAI
sebelum
mendapat
terapi musik
(pre tes)
dan setelah
mendapat
terapi musik
(pos tes)

STAI (The
State-Trait
Anxiety
Inven-tory)
Form Y

ratio

1. Skore STAI antara
20-80, Semakin
tinggi skore
semakin tinggi
kecemasan pasien
2. Menurun jika:
Skore STAI pre
tes<pos tes
3. Tetap jika: Skore
STAI pre tes = pos
tes
4. Meningkat jika:
Skore STAI pre tes
> pos tes

1. Kecemasan

dialami pasien
sebelum operasi
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2. Tekanan
darah

3. Tingkat
Nyeri

Nilai Tekanan
darah dan
denyut nadi
dalam monitor
sebelum
dan sesudah
mendapat terapi
musik

Pengukuran
keluhan
nyeri pasien
mengguna-kan
Visual Analog
Scale (VAS)

4. Waktu Pulih Jumlah Waktu
sadar
pasien selesai
operasi sampai
pasien sadar
kembali

Tekanan
sistole,
diastole, dan
denyut nadi
sebelum
mendapat
terapi musik
(Pre tes)
dan setelah
mendapat
terapi musik
(pos tes)

Hasil
pencatatan
tekanan
darah dan
denyut nadi
dalam Monitor

5. Tingkat
nyeri
sebelum
dan
setelah
mendapat
terapi
musik

Pengukuran skala
nyeri 0-10
mengguna
kan VAS

• Waktu
Pasien
mampu
membuka
mata dan
merespon
minimal
terhadap
rangsa

Menit

ratio

1.

2.

3.

ratio

1.

2.

3.

ratio

Menurun jika:
Tekanan sistole,
diastole, denyut
nadi pre tes<pos
tes
Tetap jika:
Tekanan sistole,
diastole, denyut
nadi pre tes =pos
tes
Meningkat jika:
Tekanan sistole,
diastole, denyut
nadi pre tes > pos
tes
Menurun jika :
Skala nyeri pre tes
< pos tes
Tetap jika : Skala
nyeri pre tes =pos
tes
Meningkat jika :
Skala nyeri pre tes
>pos tes

1. Waktu selesai
operasi dikurangi
Waktu pasien
bangun kembali

• ngan nyeri
setelah
operasi
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Independen
Terapi musik

4.5.

Pemberian jenis
musik yang
paling disukai
pasien melalui
head phone
selama 30 menit
berdasarkan
pilihan pasien
pada daftar lagu
yang disediakan

1. 11 Jenis
musik yang
berisi 6-7
lagu dalam
11 MP4

1. Daftar
lagu
dalam
Mp4

Nominal

Jenis Musik Yang
tersedia dalam MP4 :
1. Campursari
2. Jazz
3. Raeggae
4. Nostalgia Barat
5. Dangdut
6. Religi Islam
7. Pop Indonesia
8. Rock
9. Pop Barat
10.Nostalgia
Indonesia
11.New Age

Kerangka Operasional
Responden masuk ruang persiapan operasi tanpa didampingi keluarga

Kelompok perlakuan

Kelompok kontrol

Pengukuran kecemasan 1, TTV, dan skala
nyeri sebelum perlakuan

Pengukuran kecemasan 1, TTV, dan skala
nyeri sebelum perlakuan

Pemberian terapi musik mengunakan MP4
dengan headphone sebelum operasi
selama 20-30 menit

Pengukuran kecemasan 2, TTV , skala nyeri

Tindakan Operasi

Pengukuran TTV, skala nyeri, dan masa pulih sadar setelah
operasi

Tabel 4.2 Kerangka Operasional Penelitian
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4.6.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah :
1. Alat pengumpul Data Kecemasan menggunakan kuesioner baku/standar yaitu The
State-Trait Anxiety Inventory (STAI) Form Y yang diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia (Wetsch, et al. 2009). Alat ukur ini telah digunakan pada tatanan pelayanan
klinik sejak tahun 1980. Kuesioner ini berisi 20 item perasaan untuk mengkaji Trait
anxiety dan 20 items untuk State anxiety. Semua itemn mempunyai rentang 4
skala nilai. Kemudian seluruh nilai djumlahkan denga skore yang diperoleh antara
20-80 . Skore yang lebih tinggi mengindikasikan kecemasan lebih besar. Hasil
uji validitas STAI mempunyai koeffisien konsistensi internal alpha sebesar 0,860.92. Hasil uji reliabiltas STAI mempunyai  koefisien test-retest reliability 0.65-0.75
dengan interval waktu uji 2 bulan dan koefisien alpha Cronbach’s sebesar 0.92
sebelum tes dan 0.94 sesudah tes (Spielberger et al., 1983 disalin dari Wetsch, et
al. 2009).
2. Pengukuran Tanda Vital menggunakan hasil pengukuran yang terdapat pada layar
monitor
3. Pengukuran skala nyeri menggunakan Visual Analog Nurs (VA Nurs) 0-10
4. Pengukuran masa pulih sadar menggunakan penghitungan selisih jam pasien
selesai operasi sampai pasien sadar kembali
5. Headphone
6. Mp4 dalam volume 12 sampai 14
7. Musik yang berisi lagu yang disukai pasien

Musik yang diberikan kepada pasien di atur sebagai berikut:
1. jenis musik (genre) dipilih sesuai jenis lagu dan penyanyi yang hits saat ini. Hal ini
ditujukan memudahkan pasien saat memilih jenis musik yang disediakan sesuai
daftar lagu yang disedikan dalam MP3/MP4. Terdapat 12 set jenis musik dalam
1 MP4 yang masing-masing berisi 6-7 lagu dari jenis musik yang sama dengan
durasi putar selama 30 menit (daftar lagu dalam MP4 terlampir).
2. Tiap lagu/musik yang digunakan diolah menggunakan program komputer audacity
for LINUK . Lagu dalam frekuensi 44100 Hz, irama 32 bit float, intensitas/audible  
-69 sampai – 10 db (rata-rata -24 dB
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3. Tools : Free Open Source Software For Gnu/Linux “Audacity” (gambar 1)

Gambar 1 Hasil pengujian Lagu Menggunakan FOSS Gnu/Linux ”Audacity”
4.7.

Cara Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui cara sebagai berikut:
1. Pengurusan Perijinan
2. Seluruh Pasien yang masuk di kamar operasi dilakukan pendekatan untuk mengikuti
penelitian dan dipilih sesuai kriteria oleh asisten peneliti yang telah dilatih
3. Pasien yang memenuhi kriteria diajak menjadi responden penelitian, yang setuju
diberikan form informed consent dan dikelompokkan menjadi kelompok intervensi
dan kontrol
4. Responden masuk ke dalam ruang persiapan operasi tidak boleh didampingi
keluarga atau teman selama fase pengumpulan data.
5. Sebelum Induksi anestesi dilakukan Pengukuran kecemasan sebelum operasi
menggunakan STAI, skala nyeri dan pengukuran tanda vital
6. Seluruh responden kelompok intervensi diberikan MP4 dengan headphone dan
ditunjukkan cara menggunakannya oleh tim.
7. Kelompok intervensi diminta memilih jenis musik dan lagu yang paling disukai
berdasarkan jenis musik dan penyanyinya yang disediakan tim . kemudian diminta
mendengarkan musik melalui headphone selama 30 menit
8. kelompok kontrol dilakukan Pengukuran ke 1 meliputi kecemasan sebelum operasi
menggunakan STAI, skala nyeri dan pengukuran tanda vital kemudian menunggu
selama 30 menit dan diperlakukan seperti prosedur rutin
30
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9. kedua kelompok dilakukan Pengukuran ke 2 setelah intervensi meliputi kecemasan
menggunakan STAI, skala nyeri dan pengukuran tanda vital
10. Setelah pasien selesai operasi dilakukan pengukuran lainnya: TTV, skala nyeri,
waktu pulih sadar pasien

4.8.

Manajemen dan Analisis Data

Manajemen data yang telah terkumpul dilakukan sorting, editing, dan tabulating. Data
yang telah ditabulasi kemudian dilakukan :
1. U
 ji Normalitas data variabel yang akan diuji menggunakan Kolmogorov Smirnov
tes
Hasil uji normalitas data menunjukkan semua variabel terdistribusi normal seperti pada
tabel 4.3 berikut
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data menggunakan Kolmogorov Smirnov
Uji Kolmogorov Smirnov (p)
Variabel

Kelompok Kontrol (n=20)

Kelompok Perlakuan (n=20)

Tekanan Sistole ke 1

0,612

0,730

Tekanan Sistole ke 2

0,276

0,175

Penurunan Tekanan Sistole

0,465

0,133

Tekanan Diastole ke 1

0,163

0,525

Tekanan Diastole ke 2

0,227

0,824

Penurunan Tekanan Diastole

0,10

0,763

Denyut Nadi ke 1

0,276

0,400

Denyut Nadi ke 2

0,360

0,123

Penurunan Denyut Nadi

0,409

0,593

Skore STAI pre tes

0,816

0,852

Skore STAI pos tes

0,741

0,816

Penurunan skore STAI

0,729

0,534

Skala Nyeri 1

0,560

0,218

Skala Nyeri 2

0,172

0,019

Penurunan Skala nyeri

0,329

0,010

Waktu Pulih Sadar

0,013

0,061
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2. P
 erbandingan karakteristik demografi antar kelompok perlakuan dan kontrol
menggunakan uji Chi Square Hasil uji kesebandingan kelompok menggunakan
uji Chi Square menunjukkan kedua kelompok sebanding. Hasil uji terdapat pada
tabel demografi 5.1 sampai 5.5
3. P
 erbedaan kecemasan, tekanan darah, denyut nadi, tingkat nyeri, dan waktu pulih
sadar sebelum dan sesudah perlakuan masing-masing kelompok menggunakan
pair sample t-test
4. P
 engaruh terapi musik terhadap kecemasan, tekanan darah, denyut nadi, tingkat
nyeri, dan waktu pulih sadar pada kedua kelompok menggunakan Independent
t-test. Seluruh analisis data dilakukan menggunakan tingkat kepercayaan 95%
(α=0,05)
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BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Hasil Penelitian
5.0.1 Data Umum
1.

Karakteristik demografi pasien yang menjalani One Day Surgery (ODS)

Hasil penelitian pada tabel 5.1 menunjukkan karakteristik demografi pasien pada
kedua kelompok sebagai berikut:
1. Perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelompok
adalah sama yaitu 1:1. Pada penelitian ini jumlah pasien laki-laki dan perempuan
yang menjalani ODS di rumah sakit Haji Surabaya pada kedua kelompok adalah
sama yaitu masing-masing sebanyak 10 orang. Hasil uji kesebandingan kelompok
dengan uji Fisher’s exact menunjukkan tidak adanya perbedaan jenis kelamin pada
kedua kelompok (p=1,000>α=0,05)
2. Pada kelompok perlakuan terbanyak pasien ODS di rumah sakit Haji Surabaya
berusia 18-29 tahun sebesar 35% (7 orang). Usia pasien kelompok kontrol terbanyak
adalah 30-39 tahun sebanyak 35% (7 orang) dan yang paling sedikit adalah pasien
yang berusia 60-66 tahun sebesar 5% (1 orang). Hasil uji kesebandingan kelompok
dengan uji Chi Square menunjukkan tidak adanya perbedaan usia antara kelompok
perlakuan dengan kontrol (p=0,685>α=0,05).
3. Pada kelompok perlakuan sebagian besar pasien ODS berpendidikan SMA
sebanyak 14 orang (70%), selebihnya adalah berpendidikan SD sebanyak 3 orang
(15%) dan S1 sebanyak 2 orang (10%). Pendidikan pasien kelompok kontrol
terbanyak adalah berpendidikan S1 sebanyak 6 orang (30%) dan yang paling
sedikit adalah S2 sebanyak 1 orang (5%). Hasil uji kesebandingan kelompok
dengan uji Chi Square menunjukkan tidak adanya perbedaan tingkat pendidikan
antara kelompok perlakuan dengan kontrol (p=0,123>α=0,05).
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4. Pada kelompok perlakuan sebagian besar pasien ODS bekerja sebagai wiraswasta
sebanyak 8 orang (40%). Pada kelompok kontrol terbanyak adalah tidak bekerja
sebanyak 8 orang (40%). Hasil uji kesebandingan kelompok dengan uji Chi Square
menunjukkan tidak adanya perbedaan pekerjaan antara kelompok perlakuan
dengan kontrol (p=0,077>α=0,05).
5. Pada kelompok perlakuan sebagian besar sebanyak 19 orang (95%) beragama
Islam dan sisanya sebanyak 1 orang (5%) beragama Kristen/ Katolik. Pasien pada
kelompok kontrol adalah seluruhnya beragama Islam. Hasil uji kesebandingan
dengan uji Fisher’s exact menunjukkan tidak adanya perbedaan agama antara
kelompok perlakuan dengan kontrol (p=1,000>α=0,05).
Tabel 5.1 Karakteristik demografi pasien yang menjalani ODS di RS Haji Surabaya, AgustusNovember 2013
Variabel

Kelompok Perlakuan
(n=20)

Kelompok
Kontrol (n=20)

f

%

f

%

1. Laki-laki

20

50,0

20

50,0

2. Perempuan

20

50,0

20

50,0

1. 18-29

7

35,0

6

30,0

2. 30-39

5

25,0

7

35,0

3. 40-49

3

15,0

2

10,0

4. 50-59

2

10,0

4

20,0

5. 60-66

3

15,0

1

5,0

Nilai P

Jenis kelamin
•
•

1,000

Usia (tahun)
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0,685

Pendidikan
1. Tidak sekolah

-

-

1

5,0

2. SD

3

15,0

4

20,0

3. SMP

1

5,0

-

-

4. SMA

14

70,0

5

25,0

5. Diploma

-

-

3

15,0

6. S1

2

10,0

6

30,0

7. S2

-

-

1

5,0

1. Tidak Bekerja

2

10,0

8

40,0

2. PNS

2

10,0

3

15,0

3. Petani

-

-

1

5,0

4. Wiraswasta

8

40,0

2

10,0

5. Swasta

6

30,0

4

20,0

6. TNI/POLRI

1

5,0

-

-

7. Pensiun

-

-

2

10,0

8. Guru/Dosen

1

5,0

-

-

1. Islam

19

95,0

20

100,0

2. Kristen/Katolik

1

5,0

-

-

0,123

Pekerjaan

0,077

Agama
1

Hasil penelitian pada tabel 5.2 menunjukkan terbanyak tujuan penggunaan musik
bagi pasien kelompok perlakuan dan kontrol adalah bertujuan untuk relaksasi sebesar
40% (8 orang) dan yang paling sedikit adalah untuk tujuan kegiatan keagamaan
sebesar 1% (5 orang). Hasil uji menunjukkan tidak ada perbedaan tujuan penggunaan
musik antara kedua kelompok  (p=0,724>α=0,05).
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Jenis musik yang paling disukai oleh pasien kelompok perlakuan adalah lagu
nostalgia Indonesia sebesar 25%,   lagu campursari dan new age (musik band
sekarang) masing-masing sebesar 20%. Pasien kelompok kontrol terbanyak paling
menyukai jenis musik pop Indonesia sebesar 45% ( 9 orang). Hasil uji menunjukkan
tidak ada perbedaan jenis musik yang paling disukai pasien pada kedua kelompok
(p=0,318>α=0,05) seperti pada tabel 5.2.
Tabel 5.2 Tujuan pengunaan Musik dan Jenis Musik yang paling disukai pasien yang menjalani ODS
di RS Haji Surabaya, Agustus-November 2013

Variabel

Kelompok Perlakuan
(n=20)
f
%

Kelompok Kontrol
(n=20)
f
%

P

Tujuan penggunaan Musik
1. Relaks

8

40,0

8

40,0

2. Lebih Enjoy

4

20,0

5

25,0

3. Mengisi waktu luang

2

10,0

4

20,0

4. Menurunkan stres

5

25,0

2

10,0

5. Kegiatan agama

1

5,0

1

5,0

1. Campursari

4

20,0

2

15,0

2. Dangdut

-

-

2

10,0

3. Religi Islam

1

5,0

1

5,0

4. Pop Indonesia

3

15,0

9

45,0

5. Rock

2

10,0

1

5,0

6. Pop Barat

1

5,0

-

-

7. Nostalgia Indonesia

5

25,0

3

15,0

8. Musik Jaman sekarang

4

20,0

2

10,0

0,724

Jenis Musik Yang Paling disukai
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0,318

Tabel 5.3 Pendapat Kelompok Perlakuan Tentang Terapi Musik Yang Diberikan Pada Pasien ODS Di
RS Haji Surabaya, Agustus-November 2013
Pendapat pasien

f

%

1. Senang dan cocok mendengarkan Lagu yang diberikan

15

75,0

2. Semua lagu kesukaan pasien

2

10,0

3. Sebagian besar lagu kesukaannya

2

10,0

4. Sebagian kecil lagu kesukaannya

1

5,0

Hasil pengumpulan data pasien kelompok perlakuan yang telah diberikan terapi musik
sebagian besar (75%) menyatakan senang dan cocok dengan lagu yang diberikan,
sebanyak 10% menyatakan semua lagu yang diberikan merupakan kesukaan pasien,
dan hanya sebesar 5% pasien yang menyatakan sebagian kecil lagu yang diputar
adalah kesukaannya (tabel 5.3).

5.0.2

Data Khusus

5.0.2.2

 engaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Kecemasan Pasien One
P
Day Surgery

Hasil penelitian pada tabel 5.4 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada
rata-rata kecemasan pre tes dan pos tes pada kelompok perlakuan (p=0,000>α=0,05).
Rata-rata kecemasan pasien ODS yang mendapat terapi musik pada pre tes adalah
63,25 (SD±3,52) dan setelah mendapat terapi musik (pos tes) menurun menjadi 57,35
(SD±4,44).
Pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata
kecemasan pre tes dan pos tes (p=0,240>α=0,05). Skor rata-rata kecemasan pre tes
pasien ODS di RS Haji Surabaya yang tidak mendapat terapi musik sebesar 59,25
(SD±3,492) dan saat pos tes meningkat menjadi 60,90 (SD±6,008) seperti dalam tabel
5.4.
Hasil analisis menggunakan independen sampel t test menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan pada penurunan rata-rata kecemasan pasien ODS di RS Haji
Surabaya antara kelompok perlakuan dan kontrol (p=0,000>α=0,05). Pasien kelompok
perlakuan yang mendapat terapi musik mengalami penurunan rata-rata kecemasan
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sebesar 5,90 (SD±2,024) sedangkan pada kelompok kontrol yang tidak mendapat
terapi musik justru rata-rata kecemasan meningkat sebesar 1,65 (SD±6,089).
Tabel 5.5 Hasil Uji Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Kecemasan Pasien One Day
Surgery Di RS Haji Surabaya, Agustus-Nopember 2013
Kecemasan

Mean STAI ± SD
Kelompok Perlakuan

Kelompok Kontrol

-5,90 ± 2,024

1,65 ± 6,089

Penurunan

5.0.2.3

t

P

5,262

0,000

 engaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tekanan Darah dan Denyut
P
Nadi Pasien One Day Surgery

Hasil penelitian pada Tabel 5.6 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada
rata-rata tekanan darah dan denyut nadi pre tes dan pos tes kelompok perlakuan
(p=0,000>α=0,05). Pasien ODS Di RS Haji Surabaya yang mendapat terapi musik  
sebelum menjalani operasi mempunyai rata-rata tekanan sistole sebesar 131,10
(SD±19,34) mmHg dan setelah mendapat terapi musik menurun menjadi 121,80
(SD±19,86) mmHg. Rata-rata tekanan diastole pre tes sebesar 76,45 (SD±11,33)
mmHg turun menjadi 69,30 (SD± 11,94) mmHg. Rata-rata denyut nadi pre tes sebesar
88,00 kali/menit (SD± 5,59) turun menjadi 80,60 kali/menit (SD± 3,73).
Pada kelompok kontrol didapatkan tidak adanya Perbedaan yang signifikan pada ratarata tekanan sistole (p=0,509>α=0,05), rata-rata tekanan diastole (p=0,876>α=0,05)
dan rata-rata denyut nadi (p=0,278>α=0,05). Rata-rata Tekanan sistole pre tes sebesar
125,55 (SD±21,95) mmHg menurun sedikit menjadi 123,60 (SD±20,18) mmHg. Ratarata tekanan diastole pre tes sebesar 80,45 (SD±14,37) mmHg meningkat menjadi
80,85 (SD±7,68) mmHg. Demikian pula rata-rata denyut nadi kelompok perlakuan
sebesar 87,25 (SD±10,85) kali/menit menurun menjadi 84,65 (SD±8,55) kali/menit.
Tabel 5.6 Perbedaan Rata-rata Tekanan Darah dan Denyut Nadi Pasien ODS Yang Mendapat Dan
Tidak Mendapat Terapi Musik Di RS Haji Surabaya,
Tekanan darah dan
denyut Nadi
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Agustus-Nopember 2013
Mean ± SD
Pre tes

Pos tes
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t

P

Kelompok Perlakuan
1. Sistole (mmHg)

131,10 ± 19,34

121,80 ± 19,86

5,039

0,000

2. Diastole (mmHg)

76,45 ± 11,33

69,30 ± 11,94

4,338

0,000

3. Denyut nadi (x/menit)

88,00 ± 5,59

80,60 ± 3,73

8,130

0,000

1. Sistole (mmHg)

125,55 ± 21,95

123,60 ± 20,18

0,674

0,509

2. Diastole (mmHg)

80,45 ± 14,37

80,85 ± 7,68

-0,158

0,876

3. Denyut nadi (x/menit

87,25 ± 10,85

84,65 ± 8,55

1,116

0,278

Kelompok Kontrol

Hasil pengujian independen sampel t tes pada tabel 5.7 menunjukkan adanya
perbedaan rata-rata penurunan tekanan sistole (p=0,039<α=0,05), tekanan diastole
(p=0,018<α=0,05) sebaliknya tidak terdapat perbedaan rata-rata denyut nadi
(p=0,062<α=0,05) antara kelompok perlakuan dan kontrol.
Rata-rata penurunan tekanan sistole pada kelompok perlakuan sebesar 9,30 (SD±8,25)
mmHg sedangkan kelompok kontrol hanya sebesar 1,95 (SD±12,94) mmHg. Penurunan
rata-rata tekanan diastole pada kelompok perlakuan sebesar 7,15 (SD±7,37) mmHg
sedangkan kelompok kontrol hanya sebesar 0,40 (SD±11,34) mmHg. Kedua kelompok
mengalami penurunan rata-rata denyut nadi pada kelompok perlakuan sebesar 7,40
(SD± 4,07) sedangkan kelompok kontrol sebesar 2,60 (SD±10,41) seperti pada tabel
5.7.
Tabel 5.7 Hasil Uji Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tekanan Darah dan Denyut Nadi
Pasien One Day Surgery Di RS Haji Surabaya, Agustus-Nopember 2013
Mean ± SD
Penurunan

Kelompok

Kelompok

Perlakuan

Kontrol

t
2,141

P

1.

Sistole (mmHg)

-9,30 ± 8,25

-1,95 ± 12,94

0,039

2.

Diastole (mmHg)

-7,15 ± 7,37

0,40 ± 11,34

2,496

0,018

3.

Denyut nadi (x/menit

-7,40 ± 4,07

-2,60 ± 10,41

1,920

0,062
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5.0.2.4

 engaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Pasien One
P
Day Surgery

Hasil penelitian pada tabel 5.8 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada
rata-rata tingkat nyeri pre tes dan pos tes pada kelompok perlakuan (p=0,004>α=0,05).
Rata-rata tingkat nyeri pre tes pasien ODS yang mendapat terapi musik adalah 2,05
(SD±1,35) dan rata-rata tingkat nyeri pos tes menurun menjadi 1,50 (SD±1,00).
Pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata
tingkat nyeri pre tes dan pos tes (p=0,163>α=0,05). Rata-rata tingkat nyeri pre tes pasien
ODS di RS Haji Surabaya yang tidak mendapat terapi musik sebesar 2,20 (SD±0,61)
dan saat pos tes menurun sedikit menjadi 2 (SD±0,00) seperti pada tabel 5.8.
Tabel 5.8 Perbedaan Rata-Rata Tingkat Nyeri Pre Tes Dan Pos Tes Pada Pasien Pasien ODS Yang
Mendapat Dan Tidak Mendapat Terapi Musik Di RS Haji
Surabaya, Agustus-Nopember 2013
Mean ± SD
Tingkat Nyeri
t
P
Pre Tes
Pos tes
Kelompok Perlakuan

2,05 ± 1,35

1,50 ± 1,00

3,240

0,004

Kelompok Kontrol

2,20 ± 0,61

2 ± 0,00

1,453

0,163

Hasil analisis menggunakan independen sampel t test pada tabel 5.9 menunjukkan
tidak adanya perbedaan yang signifikan pada penurunan rata-rata tingkat nyeri pasien
ODS di RS Haji Surabaya antara kelompok perlakuan dan  kontrol (p=0,118>α=0,05).
Kedua kelompok sama-sama mengalami penurunan rata-rata tingkat nyeri yang
ditunjukkan pada Pasien kelompok perlakuan terdapat penurunan rata-rata skala nyeri
sebesar 0,55 (SD±0,759) sedangkan pada kelompok kontrol juga terdapat penurunan
rata-rata skala nyeri sebesar 0,20 (SD±0,616).
Tabel 5.9 Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Pasien
One Day Surgery Di RS Haji Surabaya, Agustus-Nopember 2013
Mean ± SD
Tingkat Nyeri
Penurunan

5.0.2.5
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Kelompok Perlakuan

Kelompok Kontrol

-0,55 ± 0,759

-0,20 ± 0,616

t
1,601

P
0,118

 engaruh Terapi Musik Terhadap Waktu Pulih Sadar Pasien One Day
P
Surgery
Aplikasi dan Manfaat Terapi Musik Pada Klien One Day Surgery

Hasil analisis menggunakan independen sampel t test pada tabel 5.10 menunjukkan
tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rata-rata waktu pulih sadar pasien ODS
di RS Haji Surabaya antara kelompok perlakuan dan  kontrol (p=0,151>α=0,05). Pasien
kelompok perlakuan yang mendapat terapi musik mempunyai rata-rata waktu pulih
sadar sebesar 9,85 menit (SD±13,45) lebih besar dibandingkan dengan kelompok
kontrol yang mempunyai rata-rata waktu pulih sadar sebesar 5 menit (SD±5,84).
Tabel 5.10 Hasil Uji Pengaruh Terapi Musik Terhadap Waktu Pulih Sadar Pasien One Day Surgery Di
RS Haji Surabaya, Agustus-Nopember 2013

Waktu Pulih Sadar

5.1

Mean ± SD
Kelompok Perlakuan
Kelompok Kontrol
(menit)
(menit)
9,85 ± 13,45
5 ± 5,85

t

P

-1,479

0,151

Pembahasan

5.0.1 P
 engaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Kecemasan Pasien One Day
Surgery
Hasil penelitian pada tabel 5.4 menunjukkan adanya kecemasan pada pasien
ODS di RS Haji Surabaya baik kelompok perlakuan maupun kontrol. Rata-rata skor
kecemasan pre tes menggunakan STAI pada pasien kelompok perlakuan sebesar
63,25 (SD±3,52) sedangkan kelompok kontrol sebesar 59,25 (SD±3,492). Rata-rata
skore kecemasan pre tes pada kelompok perlakuan dan kontrol di atas menunjukan
kecemasan yang sedang (skor maksimal 80).
Hal ini sesuai pendapat Bisri (2007) yang dikutip oleh Yendi (2012) bahwa kecemasan
semakin meningkat pada pasien yang menjalani operasi One Day Surgery. Pasien
yang menjalani operasi dalam 1 hari (one day surgery) hanya mempunyai persiapan
dalam periode waktu yang singkat,  sedikit waktu orientasi pada lingkungan operasi
yang tidak dikenal dan terisolasi. Kondisi ini menimbulkan kecemasan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan operasi yang direncanakan (elektif).
Kecemasan biasanya terjadi sebelum operasi pada saat pasien sedang menunggu
prosedur pembedahan (Wetsch., et al. 2009; Potter & Perry, 2005). Pada saat ini
Perawat dapat melakukan pemenuhan kebutuhan kenyamanan (Relief) psikospiritual
Pasien termasuk menurunkan kecemasan sebelum operasi (Kolcaba, 2011; Wolf,
2011). Perawat dapat memberikan intervensi keperawatan (Comfort Measures) salah
satunya berupa terapi musik untuk menurunkan kecemasan pasien sebelum operasi
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one day Surgery seperti yang diaplikasikan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian pada tabel 5.4 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan
pada penurunan rata-rata kecemasan pasien ODS di RS Haji Surabaya yang
mendapat terapi musik dengan yang tidak mendapat terapi musik (p=0,000>α=0,05).
Pasien kelompok perlakuan yang mendapat terapi musik mengalami penurunan ratarata kecemasan sebesar 5,90 (SD±2,024) sedangkan pada kelompok kontrol yang
tidak mendapat terapi musik justru rata-rata kecemasan meningkat sebesar 1,65
(SD±6,089) seperti terlihat pada tabel 5.5.
Hal ini membuktikan bahwa terapi musik mampu menurunkan kecemasan pasien
sebelum menjalani one day surgery (ODS). Penelitian yang membuktikan manfaat
Musik bagi penyembuhan/kesehatan sangat banyak sekali. Salah satu manfaat musik
adalah mempunyai efek distraksi. Persepsi audiotori musik terjadi di lobus temporal
diteruskan ke talamus, midbrain, pon, amygdala, medula dan hipotalamus (Thaut,
1990). Rangsangan musik meningkatkan pelepasan endorfin oleh kelenjar pituitari,
naiknya kegiatan listrik di otak yang menyebar dan berhubungan dengan pusat limbik
maupun pusat kendali otonom pusat otak berakibat pengalihan perhatian dari sakit
dan mengurangi kecemasan (Campbell, 2002).
Secara umum musik menimbulkan gelombang vibrasi yang menimbulkan stimulus
pada gendang telinga yang ditransmisikan ke SSP. Musik mempunyai fungsi
menenangkan pikiran dan emosi sehingga merangsang gelombang alfa dan beta
menekan SSP sehingga berefek rileks dan menidurkan. Terapi musik melawan hormon
stres sehingga menenangkan dan santai. pasien bisa lebih relaks dan menikmati lagu
yang diberikan.
Lingkungan kamar operasi yang sibuk membuat pasien mengalami ketegangan.
Musik membantu melunakkan ketegangan akibat suasana kamar operasi yang sibuk
dan menegangkan. Selain itu terapi Musik dapat mengubah persepsi pasien kelompok
perlakuan tentang waktu. Saat mendengarkan Musik dapat membuat waktu seakan
berhenti karena pasien dapat terbawa dalam syair lagu dan ikuti menyanyikan lagu
bahkan terbawa dalam suasana dalam syair lagu tersebut. Musik membuat waktu
seakan berhenti sehingga pasien kelompok perlakuan tidak merasakan waktu tunggu
operasi.
Pada penelitian ini intervensi terapi musik yang diberikan sesuai dengan
rekomendasi penggunaan intervensi musik pada tatanan klinis yaitu: 1)musik lembut
dan lambat sekitar 60-80 beat per menit; 2) maksimum volume pada level 60 dB; 3)
pasien memilih sendiri dengan petunjuk; minimum durasi lama putar 30 menit; dan
4)dilakukan pengukuran, follow up dan dokumentasi efek (Campbell, 2002; Nilsson,
2008).
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Musik adalah bahasa yang universal. Hampir sebagian besar orang menyukai
musik. Hasil penelitian dalam tabel 5.3 menunjukkan sebanyak 75% (15 dari 20 orang)
pada kelompok perlakuan yang diberikan terapi musik yang menyatakan senang dan
cocok mendengarkan Lagu yang diberikan. Selebihnya sebanyak 10% menyatakan
semua lagu dan atau sebagian besar lagu yang diberikan merupakan kesukaannya,
dan hanya sebagian kecil (1%) yang menyatakan sedikit lagu yang disukainya. Selain
itu pada tabel 5.2 terdapat 40% (8 dari 20 pasien) kelompok perlakuan menyatakan
tujuan pasien menggunakan musik untuk relaksasi dan sebesar 25% menggunakan
musik untuk menurunkan stres.
Pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata
kecemasan pre tes dan pos tes (p=0,240>α=0,05). Skor rata-rata kecemasan pre
tes pasien ODS di RS Haji Surabaya yang tidak mendapat terapi musik sebesar
59,25 (SD±3,49) dan saat pos tes meningkat menjadi 60,90 (SD±6,018). Rata-rata
kecemasan pos tes mengalami peningkatan sebesar 1,65 (SD±6,089) seperti di tabel
5.5.
Hal ini dapat dijelaskan penyebab peningkatan rata-rata skore kecemasan pada
kelompok kontrol antara lain Lingkungan kamar operasi yang sibuk membuat pasien
semakin tegang, waktu tunggu yang lama membuat pasien merasakan waktu berjalan
menit ke menit serasa berjam-jam, kecemasan meningkat seiring waktu operasi semakin
dekat, persiapan mental pasien one day surgery singkat, tidak ada support petugas,
Perawat yang tidak ramah hanya melakukan tindakan prosedur persiapan operasi
saja. Kesemua faktor itu menyebabkan ketidaknyamanan pasien dan meningkatkan
kecemasannya. Kecemasan yang tinggi dan berkepanjangan menimbulkan komplikasi
dan batalnya operasi (Bisri, 2007 dalam Yendi, 2012).
Menurut Kolcaba dalam teorinya menyatakan Pasien membutuhkan kenyamanan
fisik, psikospiritual, sosiokultural dan lingkungan sebelum operasi.Kolcaba dalam teorinya
menyebutkan karena itu memerlukan intervensi pemenuhan kebutuhan kenyamanan
bagi pasien yang akan menjalani operasi. Asumsi yang dikembangkan oleh Kolcaba
bahwa Kenyamanan adalah suatu konsep yang mempunyai suatu hubungan yang
kuat dengan ilmu perawatan. Perawat Memberikan kenyamanan kepada pasien dan
keluarganya melalui intervensi dengan orientasi pengukuran kenyamanan. Tindakan
penghiburan yang dilakukan oleh perawat akan memperkuat pasien dan keluarga
yang dapat dirasakan seperti mereka berada di rumah sendiri sehingga pasien merasa
nyaman dan tenang sebelum menjalani operasi ( Masters, 2013; Kolcaba, 2011).
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5.2.2 Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tekanan Darah Dan Denyut Nadi
Pasien One Day Surgery
Hasil penelitian pada tabel 5.6 Pasien ODS Di RS Haji Surabaya yang mendapat
terapi musik sebelum menjalani operasi mempunyai rata-rata tekanan sistole sebesar
133,10 mmHg, diastole 76,45 mmHg dan rata-rata denyut nadi pre tes sebesar 88,00
kali/menit. Pada pasien yang tidak mendapat terapi musik sebelum menjalani operasi
mempunyai rata-rata tekanan sistole sebesar 125,55 mmHg, diastole 80,45 mmHg
dan rata-rata denyut nadi pre tes sebesar 87,25 kali/menit.
Hal ini menunjukkan adanya Peningkatan rata-rata tekanan darah sistole dan
denyut nadi pre tes baik pada kelompok perlakuan dan kontrol. Peningkatan
tersebut disebabkan pasien mengalami stres. Kecemasan adalah respon subjektif
terhadap stress. Kecemasan (anxiety) merupakan suatu perasaan takut yang tidak
menyenangkan dan tidak dapat dibenarkan yang sering disertai dengan gejala
fisiologis, yang dirasakan oleh pasien pre operatif (Tomb, 2003).
Sebagai respon terhadap stres tubuh mengeluarkan beberapa hormon dan
neurotransmitter. Hormon ini digunakan untuk mempersiapkan tubuh menahan stresor
dan pertahanan mental dan fisik. Stres mempengaruhi hipotalamus yang bertanggung
jawab pada homeostasis tubuh. Stres emosi seperti kecemasan sebelum operasi
menyebabkan peningkatan pelepasan CRH (Corticotropic Releasing Hormone) oleh
hipotalamus yang menyebabkan peningkatan ACTH dan kortisol.
Stres juga menyebabkan adanya respon susunan saraf simpatis untuk melepaskan
katekolamin, epineprin dan norepineprin dari neuron simpatis maupun medula
adrenal. Norepineprin yang dikeluarkan ke darah berikatan dengan reseptor alfa yang
sebagian besar terdapat di otot polos vaskuler menyebabkan kontraksi otot. Sehingga
aliran darah ke organ berkurang dan memaksimalkan aliran darah ke otak, jantung,
otot rangka sewaktu stres. Sedangkan Epineprin dalam darah atau yang dihasilkan
oleh saraf bekerja dengan berikatan dengan reseptor beta-1. Epineprin menyebabkan
peningakatan kecepatan jantung dan kontraktilitasnya yang menyebabkan peningkatan
curah jantung selama stres (Corwin, 2009).
Hampir setiap jenis stres fisik atau mental mengakibatkan peningkatan sekresi
adenokortikotropik hormon (ACTH) sampai 20 kali dalam jumlah besar dalam
beberapa menit (Campbell, 2002). Efek buruk dari hormon dan neurotransmitter ini
atau penurunan keduanya dapat terjadi perangsangan yang berkepanjangan (Corwin,
2009). Untuk menghindari efek buruk tersebut pada pasien kelompok perlakuan
diberikan terapi musik untuk menurunkan stres.
Hal tersebut sesuai hasil penelitian pada tabel 5.6 yang menunjukkan adanya

44

Aplikasi dan Manfaat Terapi Musik Pada Klien One Day Surgery

perbedaan yang signifikan pada rata-rata tekanan darah dan denyut nadi pre tes dan
postes kelompok perlakuan (p=0,000>α=0,05). Rata-rata penurunan tekanan sistole
pada kelompok perlakuan (9,30 mmHg) lebih besar dari kelompok kontrol (1,95 mmHg).
Penurunan rata-rata tekanan diastole pada kelompok perlakuan (7,15) mmHg lebih
besar dari kelompok kontrol (0,40) mmHg. Penurunan rata-rata denyut nadi kelompok
perlakuan (7,40 kali/menit) lebih besar dari kelompok kontrol (2,60 kali/menit).
Penurunan tekanan sistole, diastole dan denyut nadi diakibatkan efek terapi musik
yang diberikan. Pada penelitian ini pasien diberikan terapi musik berupa lagu pilihan
yang disukai. Menurut Campbell (2002) bahwa orang yang mendengarkan musik
pilihannya memperlihatkan penurunan sekresi kortisol hingga 25%. Secara umum
musik menimbulkan gelombang vibrasi yang menimbulkan stimulus pada gendang
telinga yang ditransmisikan ke SSP kemudian menimbulkan umpan balik aksis HPA.
Sehingga sistem tubuh termasuk sistem kardiovaskuler kembali ke homeostasis.
Terapi musik pada pasien pre operasi mempunyai tujuan memberikan kenyamanan
pasien sebelum operasi dan mengurangi stres. Musik mempunyai fungsi menenangkan
pikiran dan emosi sehingga merangsang gelombang alfa dan beta menekan SSP
sehingga berefek rileks dan menidurkan.
Hasil penelitian pada tabel 5.6 menunjukkan pada kelompok kontrol didapatkan
tidak adanya Perbedaan yang signifikan pada rata-rata tekanan sistole, diastole, dan
rata-rata denyut nadi (p>α=0,05). Rata-rata Tekanan sistole pre tes sebesar 125,55
(SD±21,95) mmHg menurun sedikit menjadi 123,60 (SD±20,18) mmHg. Rata-rata
tekanan diastole pre tes sebesar 80,45 (SD±14,37) mmHg meningkat menjadi 80,85
(SD±7,68) mmHg. Demikian pula rata-rata denyut nadi kelompok perlakuan sebesar
87,25 (SD±10,85) kali/menit menurun menjadi 84,65 (SD±8,55) kali/menit.
Penurunan tekanan darah dan denyut nadi pada kelompok kontrol yang mengalami
pembedahan tersebut tidak bermakna. Pasien tidak diberi intervensi apapun untuk
menurunkan stresnya sehingga penurunan tersebut adalah murni respon alamiah
adanya perlawanan tubuh terhadap stimuli stres sebelum operasi. Tubuh berusaha
melakukan homeostasis dan mengaktifkan HPA aksis sehingga terjadi mekanisme
umpan balik negatif. Sehingga terjadi sedikit penurunan tekanan sistole, diastole dan
denyut nadi.
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5.2.3 Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Pasien One Day
Surgery
Hasil penelitian pada tabel 5.8 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata skala nyeri
pre tes dan pos tes pada kelompok perlakuan (p=0,004<α=0,05). Rata-rata tingkat
nyeri pre tes pasien ODS yang mendapat terapi musik adalah 2,05 (SD±1,35) dan
rata-rata tingkat nyeri pos tes menurun menjadi 1,50 (SD±1,00).
Terapi musik pada kelompok perlakuan memberikan efek distraksi dan relaksasi.
Distraksi dapat menurunkan persepsi nyeri dengan menstimulasi sistem kontrol
desenden yang menyebabkan lebih sedikit rangsangan nyeri yang diteruskan ke otak
(Carpenito, 2001). Musik mampu meringankan penderitaan pasien dari rasa sakit
karena saraf untuk mendengarkan musik dan perasa sakit itu sama sehingga saat
pasien merasa sakit dialihkan ke musik. Hal ini sesuai mekanisme Gate control theory.
Terjadi di spinal cord. Impuls nyeri ditramsmisikan dari perifer tubuh oleh serabut
A dan C berjalan ke dorsal horn di spinal cord (substansia gelatinosa) yang dapat
menghambat atau memfasulitasi nyeri yang ditransmisikan ke trigger cell. ketika
Aaktivitas di trigger cell dihambat, gerbang menutup dan impuls nyeri berkurang atau
sedikit ditransmisikan ke otak (Potter and Perry, 2005).
Hasil pada tabel 5.9 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada
penurunan rata-rata tingkat nyeri pasien ODS di RS Haji Surabaya antara kelompok
perlakuan dan   kontrol (p=0,118>α=0,05). Kedua kelompok sama-sama mengalami
penurunan rata-rata tingkat nyeri yang sedikit. Pada Pasien kelompok perlakuan
terdapat penurunan rata-rata skala nyeri sebesar 0,55 (SD±0,759) sedangkan
pada kelompok kontrol juga terdapat penurunan rata-rata skala nyeri sebesar 0,20
(SD±0,616).
Kondisi ini disebabkan pada kedua kelompok pasien one day surgery ini nilai
rata-rata skala nyeri adalah 2,05 yang berarti nyeri ringan. Sebagian besar kasus
pasien one day surgery umumnya adalah Fibro Adenoma Mamae, gangglion, aff plate
ante brachii, aff plate cruris, aff DJ stent hernia, dan lipoma yang mana pasien tidak
merasakan nyeri.

1.1.4 Pengaruh Terapi Musik Terhadap Waktu Pulih Sadar Pasien One Day Surgery
Hasil penelitian pada tabel 5.10 menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata
masa pulih sadar pasien ODS di RS Haji Surabaya antara kelompok perlakuan dan
kontrol (p=0,151>α=0,05). Pasien kelompok perlakuan yang mendapat terapi musik
mempunyai rata-rata masa pulih sadar sebesar 9,85 menit (SD±13,45) sedangkan
pada kelompok kontrol yang tidak mendapat terapi musik mempunyai rata-rata masa
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pulih sadar sebesar selama 5 menit (SD±5,85).
Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada penelitian ini musik tidak berpengaruh sama
sekali. Pada ODS jenis obat anestesi dan dosis yang diberikan adalah minimal. Jenis
obat anestesinya yang short time dan dilakukan rekayasa pemberian obat anestesi
(efek narkose) yang dihentikan sebelum operasi selesai tapi efek analgesik obat masih
adekuat. Sehingga saat selesai operasi pasien langsung sadar dan tidak nyeri.
Masa pulih sadar yang cepat merupakan salah satu keuntungan one day surgery
yaitu mengurangi waktu rawat inap dan mengurangi risiko infeksi nosokomial.
Pemilihan obat anestesi untuk premedikasi kasus one day surgery sudah dipilih
jenis obat premedikasi yang tidak memperlambat pemulihan bila diberikan dalam
dosis yang tepat. Demikian pula teknik anestesi yang optimal pada bedah One Day
Surgery memenuhi kriteria: 1. Menciptakan kondisi operasi yang prima; 2. Pemulihan
yang cepat (rapid recovery); 3.Tidak ada efek samping pascabedah; dan 4. Membuat
Kepuasan pasien
Disamping itu, teknik anestesi yang dipakai harus mengambil peran dalam
peningkatan kualitas serta penurunan biaya, meningkatkan efisiensi penggunaan
kamar operasi, serta pemulangan pasien yang lebih cepat tanpa efek samping.
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BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

 asien One Day Surgery mengalami penurunan kecemasan setelah mendapat
P
terapi musik. Pasien yang tidak mendapat terapi musik mengalami kenaikan
rata-rata kecemasan

2.

 asien One Day Surgery mengalami penurunan tekanan darah dan denyut nadi
P
yang lebih besar setelah mendapat terapi musik dibandingkan dengan pasien
yang tidak mendapat terapi musik

3.

 asien One Day Surgery mengalami penurunan tingkat nyeri lebih besar setelah
P
mendapat terapi Musik dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapat
terapi musik.

4.

 asien One Day Surgery yang mendapat terapi musik mempunyai rata-rata
P
waktu pulih sadar lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol yang  
tidak mendapat terapi musik

Beberapa hal yang disarankan adalah:
1.

Bagi Institusi Pelayanan

	Bagi Institusi pelayanan hendaknya: 1)menambahkan terapi musik sebagai
rangkaian salah satu prosedur tetap persiapan pasien sebelum operasi;
2)menyediakan jenis musik dan lagu yang lebih banyak dan variatif atau
menyarankan pasien membawa lagu kesukaannya untuk didengarkan saat
persiapan operasi;
2.

Bagi Perawat
Bagi perawat kamar operasi hendaknya; 1)mengkaji tingkat kecemasan sebelum
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dan sesudah operasi dan mendokumentasikannya; 2)memenuhi kenyamanan
pasien dengan memberikan alternatif tindakan keperawatan untuk menurunkan
kecemasan pasien sebelum operasi antara lain terapi musik; dan 3)hendaknya
melakukan penelitian efek terapi musik pada skala nyeri dan masa pulih sadar
pada kasus operasi elektif dan jenis operasi bedah mayor.
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