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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang kajian literatur, rumusan 

masalah, tujuan kajian literatur, pertanyaan kajian literatur, serta manfaat dari 

kajian literatur yang akan dilakukan. 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu kegiatan penyembuhan pasien di lingkup rumah sakit adalah 

dengan dilakukannya operasi atau pembedahan. Operasi atau pembedahan 

merupakan tindakan pengobatan dengan membuka atau menampilkan bagian 

tubuh dengan cara yang invasive,  dan pembukaan bagian tubuh ini umumnya 

dilakukan dengan membuka sayatan (Potter & Perry, 2010). Menurut Baradero 

(2009) pembedahan adalah diagnosis dan pengobatan medis atas cedera, cacat, 

dan penyakit melalui operasi manual dan instrumental. Dengan demikian, 

tindakan pembedahan ini hanya dilakukan pada penyakit dengan indikasi 

tertentu. Diperkirakan setiap tahun ada 230 juta operasi dilakukan di seluruh 

dunia, dan satu dari setiap 25 orang hidup (Astuti, 2016). Penelitian di 56 

negara dari 192 negara diperkirakan ada 234,2 juta prosedur pembedahan 

dilakukan setiap tahun dan berpotensi menimbulkan komplikasi dan kematian 

(Weiser, et al., 2008). Pembedahan dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi 

pasien, karena tindakan pembedahan dapat menyebabkan trauma pada jaringan 

yang dapat menimbulkan nyeri.  

Nyeri setelah pembedahan merupakan hal yang fisiologis, tetapi hal ini 

merupakan salah satu keluhan yang paling sering dijumpai oleh pasien setelah 
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pembedahan. Nyeri bersifat subjektif, tidak ada dua individu yang mengalami 

nyeri yang sama dan tidak ada dua kejadian nyeri yang sama menghasilkan 

respon atau perasaan yang identik pada individu, oleh sebab itu nyeri 

merupakan sumber frustasi, baik pasien maupun tenaga kesehatan (Potter & 

Perry, 2010). Selain itu nyeri juga merupakan suatu kondisi yang lebih dari 

sekedar sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Intensitas 

bervariasi mulai dari nyeri ringan sampai nyeri berat, namun menurun sejalan 

dengan proses penyembuhan (Price & Wilson, 2014).  

Nyeri pasca operasi bisa dianggap sebagai bentuk  nyeri akut dengan 

respon inflamasi akibat kerusakan jaringan bedah. Sekitar 80% pasien 

mengalami nyeri pasca operasi, dan 86% dari jumlah tersebut memiliki nyeri 

yang moderat atau parah (Elliott, 2011). Nyeri pada pasca operasi dapat diatasi 

dengan pemberian terapi farmakologi, yang terkadang dapat menimbulkan efek 

samping yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien, dan juga terapi 

nonfarmakologi yang merupakan tindakan mandiri perawat dengan berbagai 

keuntungan, diantaranya tidak menimbulkan efek samping, simpel, dan tidak 

memerlukan biaya mahal (Rosdalh & Kawalski, 2015). Lebih lanjut Rosdalh 

& Kawalski (2015) menambahkan bahwa, terapi nonfarmakologi ini dapat 

dilakukan dengan teknik relaksasi, distraksi, simulasi, dan imajinasi 

terbimbing. 

Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung 

irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-

alat yang menghasilkan bunyi (Suryana, 2012). Terapi musik termasuk dalam 
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terapi nyeri nonfarmakologi dengan teknik distraksi. Terapi musik juga 

merupakan salah satu tindakan mandiri perawat dalam manajemen nyeri. 

Menurut Bernatzky (2011) bahwa terapi musik sebagai pengobatan 

nonfarmakologi modern terbukti efektif untuk menangani nyeri pada pasien 

pasca operasi. Berdasarkan penelitian State University of  New York Buffalo, 

sejak mereka menggunakan terapi musik kebutuhan akan obat penenang 

menurun drastis hingga 50% (Natalina, 2012). Selain dapat memengaruhi 

fungsi-fungsi fisiologis, seperti respirasi, denyut jantung, dan tekanan darah, 

musik juga dapat merangsang pelepasan hormon endorfin, hormon tubuh yang 

memberikan perasaan senang yang berperan dalam penurunan nyeri, dimana 

musik dapat digunakan untuk mengalihkan rasa nyeri, sehingga pasien merasa 

nyerinya berkurang (Bernatzky, 2011). Menurut American Music Therapy 

Association (AMTA, 2014), terapi musik tidak hanya mengurangi rasa sakit, 

tetapi juga membantu secara keseluruhan rehabilitasi fisik, memfasilitasi 

ambulasi, memotivasi pasien untuk menyatu dalam perawatan mereka dan juga 

menyediakan kedamaian emosional untuk pasien. 

Menurut penelitian Astuti (2016) dari 36 responden diberikan intervensi 

yaitu sebelum dan sesudah pemberian terapi musik didapatkan bahwa terdapat 

pengaruh terhadap penurunan skala nyeri pada pasien pasca operasi dengan p-

value 0,002. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menarik penulis untuk 

melakukan kajian literatur mengenai efektivitas terapi musik terhadap 

penurunan skala nyeri pada pasien pasca operasi. 
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Kajian literatur dengan topik terapi musik terhadap nyeri pasca operasi 

sudah pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 2015 oleh Raimonda Amayu 

Ida Vitani. Judul dari kajian literatur ini yaitu “TINJAUAN LITERATUR: 

MUSIK SEBAGAI INTERVENSI UNTUK PASIEN POSTOPERASI” dengan 

tujuan untuk mengetahui efektivitas musik sebagai intervensi untuk pasien 

pasca operasi terutama terhadap kecemasan, tanda-tanda vital termasuk nyeri. 

Metode yang digunakan yaitu literature review, dan pencarian literatur 

dilakukan menggunakan database elektronik MEDLINE. Literatur yang 

digunakan yaitu sepuluh artikel dan literatur yang dicari dimulai dari tahun 

2000, sedangkan critical appraisal yang digunakan yaitu CASP untuk RCT. 

Hasil dari kajian literatur tersebut adalah sebanyak delapan artikel yang 

mengevaluasi efek musik pada nyeri. Peneliti menemukan bahwa terapi musik 

dapat mengurangi nyeri dimana delapan artikel menunjukkan adanya 

penurunan nyeri. Adapun kajian literatur tersebut tidak hanya berfokus pada 

pengaruh terapi musik terhadap nyeri, melainkan membahas juga mengenai 

pengaruh terapi musik terhadap kecemasan dan tanda-tanda vital, sehingga 

pembahasan pada ketiga respon fisiologis tersebut, terutama nyeri tidak 

dibahas secara mendalam. Peneliti tidak menjelaskan bagaimana terjadinya 

penurunan nyeri yang dipengaruhi oleh terapi musik, serta faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi penurunan nyeri oleh terapi musik. Hal ini berbeda 

dengan kajian literatur yang akan penulis lakukan saat ini, yang akan meninjau 

lebih dalam lagi mengenai bagaimana terapi musik memberikan pengaruh 

terhadap penurunan skala nyeri pada pasien pasca operasi. Pertimbangan-
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pertimbangan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian 

literatur dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas dari terapi musik 

terhadap penurunan skala nyeri pada pasien pasca operasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan data Astuti (2016) cukup membuktikan bahwa tindakan 

pembedahan bagi pasien di rumah sakit cukup tinggi setiap tahunnya.  

Sedangkan menurut Elliott (2011) 80% pasien mengalami nyeri pasca operasi, 

dan 86% dari jumlah tersebut memiliki nyeri yang moderat dan parah.  

Adapun menurut data awal yang diperoleh penulis dari laporan tahunan 

tindakan pembedahan di Operating Theater Department pada salah satu 

Rumah Sakit Swasta di Indonesia Tengah, terlihat adanya peningkatan jumlah 

tindakan pembedahan yang dilakukan dari tahun 2012-2016. Jumlah 

peningkatan tersebut mulai dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 yaitu 

masing-masing sebanyak 5 tindakan, 616 tindakan, 809 tindakan, 1151 

tindakan, dan 2061 tindakan. Tingginya peningkatan jumlah tindakan 

pembedahan tersebut mengindikasikan bahwa kejadian nyeri pasca operasi 

yang terjadi di rumah sakit tersebut juga meningkat setiap tahunnya. 

Nyeri pasca operasi sendiri merupakan nyeri yang muncul setelah 

pembedahan, dimana nyeri ini diakibatkan karena trauma jaringan pada area 

dilakukannya pembedahan. Nyeri setelah pembedahan merupakan hal yang 

fisiologis, tetapi hal ini merupakan salah satu keluhan yang paling sering 

dijumpai oleh pasien setelah pembedahan karena menimbulkan efek tidak 
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nyaman bagi pasien. Untuk mengatasi nyeri tersebut diperlukan adanya suatu 

terapi yang komprehensif yang bersifat farmakologi maupun nonfarmakologi. 

Terapi musik merupakan terapi nonfarmakologi yang di anggap bisa dijadikan 

sebagai salah satu alternatif dalam penanganan nyeri pasca operasi. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian literatur tentang efektivitas 

terapi musik terhadap penurunan skala nyeri pada pasien pasca operasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menganalisis efektivitas dari terapi musik terhadap penurunan skala nyeri pada 

pasien pasca operasi. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah : 

“Apakah terapi musik efektif terhadap penurunan skala nyeri pada pasien pasca 

operasi?”. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil kajian literatur ini diharapakan dapat menambah wawasan  

pembaca mengenai efektivitas penggunaan terapi musik  terhadap 

penurunan skala nyeri pada pasien pasca operasi. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Perawat dan Mahasiswa Keperawatan 

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam proses 

pembelajaran maupun praktik lapangan mengenai efektivitas terapi 

musik  terhadap penurunan skala nyeri pada pasien pasca operasi. 

2) Bagi Fakultas Keperawatan 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar di 

akademik.  

3) Bagi Institusi Rumah Sakit 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

dapat dipakai sebagai referensi dalam meningkatkan pelayanan 

terhadap pasien nyeri pasca operasi. 

 

1.5.3 Manfaat Untuk Peneliti 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi data dasar dalam 

melakukan penelitian selanjutnya yang akan membahas tentang 

penggunaan terapi musik terhadap penurunan nyeri pada pasien pasca 

operasi. 

 

 

 

 




