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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pandangan setiap orang dalam menghadapi operasi berbeda, sehingga 

responnnya pun ikut berbeda. Sampai saat ini, sebagian besar orang 

beranggapan bahwa operasi merupakan pengalaman yang menakutkan, sehingga 

ketakutan itu dapat menimbulkan kecemasan pada diri seseorang. Menurut 

Carpenito, 90% pasien yang akan menjalani operasi berpotensi mengalami 

ansietas (kecemasan). Dalam penelitian Medya, Zuhrotun, Sigit, dan Dafid 

didapatkan hasil tingkat kecemasan pada pasien pre operasi sebesar 18 orang 

(90%) kecemasan sedang dan 2 orang (10%) kecemasan berat. Sedangkan dalam 

pada penelitian Masoomeh Aghamohammadi Kalkhora dan Mansoureh 

Karimollahi jurnal dilaporkan bahwa insiden kecemasan pre operasi telah 

sebesar  11% sampai 80% dari pasien dewasa. Pada studi pendahuluan di Ruang 

Bedah RS dr. Soperaoen Malang, pengukuran yang dilakukan pada 10 responden 

rata-rata pasien mengalami kecemasan, sekitar 30% pasien mengalami 

kecemasan. 

Kecemasan pasien dapat timbul karena keadaan psikologis yang kurang 

terpenuhi terhadap suatu kondisi sebelum terjadinya pembedahan misalnya saat 

pasien menghadapi tindakan pembiusan, antisipasi nyeri post operasi, takut 

kematian dan tidak akan bangun lagi setelah dioperasi serta ketidaktahuan 

tentang prosedur pembedahan. Perawatan pre operasi yang tidak efektif dapat 

menimbulkan resiko setelah operasi. Seseorang yang sangat cemas sehingga 

tidak bisa berbicara dan mencoba menyesuaikan diri terhadap kecemasan 

http://www.digilib.stikesmuh-pkj.ac.id/digilib/index.php?author=%22Medya+Perdana+B.U%2C+Zuhrotun+Niswah%2C+Sigit+Prasojo%2C+Dafid+Arifianto%22&search=Search


2 
 

sebelum operasi, seringkali menjadi hambatan pada post operasi, pasien menjadi 

cepat marah, bingung, lebih mudah tersinggung akibat reaksi psikis 

dibandingkan dengan pasien dengan mengalami cemas ringan (Long, 1996). 

Selain itu juga, cemas berat yang membuat keadaan pasien tidak stabil 

mengakibatkan terjadinya penundaan tindakan operasi (Yosep, 2010). 

Kecemasan adalah kebingungan, kekhawatiran pada sesuatu yang akan 

terjadi dengan penyebab yang tidak jelas dan dihubungkan dengan perasaan 

tidak menentu dan tidak berdaya (Suliswati, 2005). Respon psikologi karena 

pembedahan dapat berkisar dari cemas ringan, sedang, berat, sampai panik 

tergantung dari masing-masing individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

respon fisiologi dan psikologi sepanjang pengalaman pembedahan antara lain 

adalah usia, status fisik dan mental, tingkat keparahan penyakit, besar kecilnya 

operasi, sumber sosial ekonomi serta ketidaksiapan fisik dan psikologi dari 

pasien untuk menjalani operasi (Smeltzer & Bare, 2001). Pada saat pasien akan 

menjalani operasi, tanda dan gejala kecemasan dapat terlihat pada respon 

tubuhnya seperti gelisah, khawatir, tidak konsentrasi, adanya peningkatan 

(ketegangan, tekanan darah, dan frekuensi nafas) dan jantung berdebar-debar 

serta terkadang pasien melamun (Herdman , 2011).  

Mengatasi kecemasan pasien khususnya pada pasien pre operasi, peranan 

perawat dibutuhkan dalam membantu mempersiapkan fisik dan psikis pasien 

sebelum tindakan operasi. Intervensi keperawatan yang dapat diberikan dalam 

upaya penurunan tingkat kecemasan pasien dapat diberikan melalui terapi 

farmakologi, relaksasi menggunakan aromaterapi, dukungan sosial kepada pasien 

dan keluarga dan termasuk juga dengan intervensi dukungan spiritual. Dukungan 

spiritual adalah membatu pasien untuk merasakan keseimbangan dan hubungan 



3 
 

dengan sebuah energi yang lebih besar sehingga dapat memberikan manfaatnya 

dalam beberapa aspek termasuk membantu pasien untuk mencapai tugas 

spiritual, untuk mendapatkan respon relaksasi ketenangan dan kesadaran, 

mengaktifkan jalur neurologis untuk proses penyembuhan diri (harapan 

sembuh) dengan mempromosikan pemeliharaan diri pada adaptasi psikologis, 

status fisiologis, hubungan peduli transpersonal, menimbulkan rasa percaya diri, 

damai, dan merasakan kehadiran Allah SWT. (Hudak, Gallo, & Morton, (1998) 

dalam Mardiyono (2011)). 

Pengaruh spiritual terutama selama periode sakit sangat penting, karena 

saat orang merasa sakit, kehilangan atau bahkan nyeri akan berpengaruh pada 

energi orang tersebut menipis dan spirit orang tersebut terpengaruhi sehingga 

hal ini akan mempengaruhi motivasi seseorang untuk sembuh dan berpartisipasi 

dalam proses penyembuhan. Selain itu, dukungan spiritual yang mempunyai 

dampak positif sehingga dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi disaat 

seseorang sakit sangat diperlukan untuk dapat menerima keadaan sakit klien 

yang dialami, khususnya jika keadaan itu memerlukan proses penyembuhan yang 

lama dan hasil yang belum pasti seperti pada klien yang akan menjalani operasi 

dan juga pemberian dukungan spiritual diharapkan bisa membuat pasien 

menjadi tenang dan rileks dalam menghadapi operasi (Potter & Perry, 2005).  

Seorang perawat, dalam praktik keperawatannya  memiliki peranan 

dalam pemenuhan kebutuhan spiritual tetapi terkadang seorang perawat 

melalaikan hal yang sepele tetapi sangat dibutuh pasien  seperti yang dilporkan 

pada penelitian Ni Putu Mega Pratiwi bahwa 70 % perawat sering melupakan 

kebutuhan spiritual pasien dengan perawat jarang menayakan dan mengurusi 

masalah psikis dan spiritual, mereka hanya berfokus pada kondisi fisik saja. 
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Perawat sebagai orang pertama dalam pelayanan kesehatan yang secara konsisten 

selama 24 jam menjalin kontak dengan pasien berperan dalam memberikan 

asuhan keperawatan yang tepat, khusunya dalam memberikan intervensi 

keperawatan yang berkualitas dan komprehansif dengan membantu klien 

memenuhi kebutuhan dasar yang holistik meliputi aspek biologi, psikologi, sosial 

dan spiritual. Pemenuhan kebutuhan spiritual bukan hanya didapat dari keluarga 

saja, tetapi juga perawat sebagai petugas kesehatan harus memiliki peran utama 

dalam pemenuhan kebutuhan spiritual dengan metode terapi religius melalui 

dukungan spiritual untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat kecemasan 

pada pasien pre operasi. Sehingga terdapat keterkaitan antara keyakinan dengan 

pelayanan kesehatan dimana kebutuhan dasar manusia yang diberikan melalui 

pelayanan kesehatan tidak hanya berupa aspek biologis, tetapi juga aspek 

spiritual (Potter & Perry, 2005). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang bagaimana pengaruh dukungan spiritual (spiritual support) 

terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi di Ruang Bedah 

RS dr. Soepraoen Malang. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaiamana pengaruh dukungan spiritual (spiritual support) terhadap 

penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi di Ruang Bedah RS dr. 

Soepraoen Malang ? 

 

 

1.3 Tujuan 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh dukungan spiritual (Spiritual  Support) terhadap 

penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi di Ruang Bedah RS dr. 

Soepraoen Malang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi skor tingkat kecemasan pasien pre operasi sebelum 

dilakukan dukungan spiritual. 

2. Mengidentifikasi skor tingkat kecemasan pasien pre operasi sesudah 

dilakukan dukungan spiritual. 

3. Mengetahui pengaruh dukungan spiritual terhadap penurunan tingkat 

kecemasan pasien pre operasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian dibidang 

keperawatan khususnya dalam penanganan atau intervensi kecemasan pada 

pasien pre operasi. 

1.4.2 Bagi Keperawatan 

Dapat meningkatkan eksistensi dan profesionalisme perawat dalam 

upaya menurunkan bahkan menghilangkan kecemasan pasien yang akan 

dilakukan tindakan operasi. 

 

 

1.4.3 Bagi Masyarakat 
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Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

cara mengatasi kecemasan pasien yang akan dilakukan tindakan operasi dengan 

pemberian dukungan spiritual. 

1.4.4 Bagi Rumah Sakit 

Dapat meningkatkan pelayanan rumah sakit terutama pada keperawatan 

yang bersifat komprehensif terhadap pasien dengan menggunakan dukungan 

spiritual yang diberikan oleh petugas kesehatan. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan dari hasil kajian pustaka, ada beberapa penelitian yang telah 

dilakukan berkaitan dengan pengaruh dukungan spiritual (Spiritual  Support ) 

terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi, akan tetapi yang 

membedakan dari penelitian yang lain peneliti menggunakan pedoman NIC 

(Nursing Intervention Classification) dalam melakukan dukungan spiritualnya dan 

juga bukan hanya memberikan doa dan dzikir tetapi juga terdapat motivasi yang 

diberikan. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah: 

1. Penelitian tentang  pengaruh bimbingan do’a dan dzikir terhadap kecemasan 

pasien pre-operasi yang dilakukan oleh Luluk Masluchah dan Joko Sutrisno 

dari Fakultas Psikologi. Hasil penelitian ini adalah ada perbedaan yang sangat 

signifikan kecemasan pasien pre-operasi antara pasien yang diberi bimbingan 

dzikir dan pasien yang tidak diberi bimbingan dzikir, dimana kecemasan 

pasien pre-operasi pada pasien yang tidak diberi bimbingan dzikir lebih 

tinggi dibanding pasien yang diberi bimbingan dzikir. Atau dengan kata lain 

peranan bimbingan do’a dan dzikir yang diberikan perawat kepada pasien 

menjelang pre-operasi mempunyai fungsi untuk menurunkan intensitas 
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kecemasan yang dialami oleh pasien, sehingga gejala kecemasan dapat 

dikurangi dengan melakukan do’a dan dzikir. 

2. Sedangkan pada pasien SC penelitian lain menggunkan teknik relaksasi 

dalam penurunan tingkat kecemasan pasiennya yaitu pada penelitian tentang  

pengaruh aroma terapi lavender terhadap kecemasan pasien pre-operasi SC 

yang dilakukan oleh Eni Wijaya.  

 


