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Abstrak 

Pendahuluan : Abortus merupakan berakhirnya proses kehamilan yang ditandai 

dengan pengeluaran hasil konsepsi dimana janin yang dikeluarkan belum dapat 

hidup diluar rahim, batasan umur kehamilan kurang dari 20-22 minggu atau berat 

janinkurang dari 500 gram. Dampak psikologis yang dialami oleh pasien abortus 

imminent adalah kecemasan. Salah satu penatalaksanaan pada pasien abortus yang 

mengalami kecemasan adalah terapi murottal Al-Qur’an. Terapi Murottal Al-

Qur’an dapat menurunkan kecemasan.  

Tujuan : Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien dengan 

diagnosa medis abortus imminent dalam pemenuhan kebutuhan aman da 

keselamatan.  

Metode : Penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini menggunakan satu subjek 

dengan kriteria pasien diagnosa medis abortus.  

Hasil : Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien abortus dalam pemenuhan kebutuhan aman dan keselamatan dengan 

masalah kecemasan yang dilakukan tindakan keperawatan terapi murottal Al-

Qur’an yang dilakukan selama 2 hari berturut-turut didapatkan hasil penurunan 

kecemasan, yang telah diukur menggunakan kuisioner DASS dari skor awal 12 

menjadi 8. Rekomendasi tindakan pemberian terapi murottal Al-Qur’an surah Ar-

Rahman pada pasien abortus imminent untuk menurunkan kecemasan. 

Kata Kunci : Abortus, Kecemasan, Terapi Murottal Al-Qur’an 
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Abstract 

Introduction : Abortion is the end of the pregnancy process which is marked by 

the release of the conception where the fetus is not able to live outside the womb, 

the gestational age limit is less than 20-22 weeks or the fetus weighs less than 500 

grams. The psychological impact experienced by patients with imminent abortion 

is anxiety. One of the treatments for abortion patients who experience anxiety is 

murottal Al-Qur'an therapy. Murottal Al-Qur'an therapy can reduce anxiety. 

Purpose : Knowing the description of nursing care in patients with medical 

diagnoses of imminent abortion in meeting the needs of safety and security. 

Method : This study is a descriptive study using a case study approach. Subjects 

in this case study used one subject with the criteria of a patient with a medical 

diagnosis of abortion.  

Results : The results of this case study indicate that the management of nursing 

care in abortion patients in fulfilling the needs for safety and safety with anxiety 

problems is carried out by nursing actions of Murottal Al-Qur'an therapy carried 

out for 2 consecutive days, the results of decreased anxiety have been measured. 

using the DASS questionnaire from the initial score of 12 to 8. Recommended 

actions for giving murottal therapy to Al-Qur'an surah Ar-Rahman in patients with 

imminent abortion to reduce anxiety.  

Keywords : Abortion, Anxiety, Murottal Al-Qur’an Therapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 Abortus adalah berakhirnya 

proses kehamilan ditandai degan 

pengeluaran hasil konsepsi dimana 

janin yang dikeluarkan belum dapat 

hidup diluar rahim, batasan umur 

kehamilan kurang dari 20-22 mingu 

dan berat janin kurang dari 500 gram 

(Natasya dkk, 2019). Abortus 

merupakan salah satu masalah 

reproduksi yang banyak dibicarakan 

di Indonesia bahkan di dunia. 

Abortus sebenarnya meupakan salah 

satu penyebab langsung terjadinya 

kematian ibu / maternal. World 

Health Organization (WHO) 

memperkirakan setiap tahunnya di 

Indonesia kasus aborsi mencapai 2,3 

juta kasus. sebanyak 500.000 ibu 

meninggal sebagai akibat langsung 

dari kehamilan. Berdasarkan SDKI 

tahun 2012 Angka Kematian Ibu 

(AKI) yang berkaitan dengan 

kehamilan, persalinan, dan nifas 

sebesar 359 per 100.000 kelahiran 

hidup. 

Abortus sendiri memiliki 

dampak yang cukup banyak bagi ibu 

dan mendatangkan beragam 

komplikasi. Komplikasi yang serius 

biasanya terjadi pada abortus yang 

tidak aman dan tidak menutup 

kemungkinan dijumpai juga pada 

abortus spontan. Komplikasi yang 

sering terjadi akibat abortus  seperti 

perdarahan, uterus dalam posisi 

hiperretrofleksi, infeksi dan syok.Di 

samping itu abortus juga memiliki 

dampak psikologis bagi ibu seperti, 

perasaan sedih karena kehilangan 

bayi, beban batin akibat timbulnya 

penyesalan dan perasaan bersalah 

yang dapat mengakibatkan stress 

bahkan depresi (Wahyuni dkk, 

2017). 

Stress pada pasien abortus 

bias disebabkan oleh beberapa hal 

seperti, ibu merasa sedih dan 

kehilangan yang mendalam 

disebabkan karena mereka 

sesungguhnya mengharapkan 

janinnya tumbuh dan berkembang di 

dalam rahimnya. Banyak terapi non 

farmakologis yang bisa digunakan 

untuk menangani stress seperti, 

terapi relaksasi otot progresif, terapi 

tawa, dan terapi religious. Terapi 

murottal dengan menggunakan 

bacaan Al-Qur’an termasuk dalam 

terapi religious. Seorang muslim 

yang mendengarkan ayat-ayat suci al 

Qur’an  baik mereka yang berbahasa 

arab maupun bukan, dapat 

merasakan perubahan yang sangat 

besar terhadap fisiologisnya.  Secara 

umum depresi, kesedihan dan 

ketenangan jiwa mereka akan 

menurun. (Mutia,dkk, 2018) 

METODE PENELITIAN 

Subjek dalam sudi kasus ini 

adalah pemenuhan kebutuan aman 

dan keselamatan pada pasien abortus. 

Tempat pengambilan data dalam 

studi kasus ini dilakukan di ruang 

Flamboyan RSUD Ungaran. 

Pengambilan data dengan alokasi 

waktu 2 minggu. Metode 



pengumpulan data dengan 

wawancara dan observasi pada 

pasien. Studi dokumentasi pada studi 

kasus ini adalah pengisian lembar 

observasi kecemasan dengan 

mendatangi langsung respoonden 

dan melakukan tindakan terapi 

murottal Al-Qur’an. Penyajian data 

dapat dilakukan dengan bagan, 

gambar, tabel, dan narasi. Etika yang 

mendasari studi kasus ini meliputi 

Informed Consent (Persetujuan 

menjadi pasien), Confidentiality 

(Kerahasiaan), Anomity (Tanpa 

nama). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian yang 

didapatkan datapasien mengatakan 

khawatir dan cemas dengan 

kondisinya dan janinnya, pasien 

mengatakan waktu tidurnya 

terganggu. Selama dilakukan 

pengkajian dari tanggal 17 Februari 

2020, subyek mengatakan flek 

bercak-bercak darah sejak 4 hari 

yang lalu dari tanggal 13 Februari 

2020 dan semakin bertambah 

banyak, cemas dan khawatir dengan 

kondisinya dan janinnya, terdapat 

nyeri yang hilang timbul. Saat 

pengkajian pasien tampak gelisah, 

tegang, muka tampak pucat, hasil 

skor dari kuisioner DASS (Depresion 

Anxiety Stress Scale) adalah 12 atau 

pada tingkatan kecemasan sedang. 

Tanda-tanda vital pasien tekanan 

darah : 110/60 mmHg, nadi 110 

x/menit, suhu : 36,8 °C, respirasi : 22 

x/menit. 

Menurut SDKI ansietas 

ditandai gejala dan tanda mayor, 

untuk subjektifnya pasien merasa 

bingung, merasa khawatir dengan 

akibat dari kondisi yag dihadapi, 

sulit berkonsentrasi, untuk 

objektifnya pasien tampak gelisah, 

tampak tegang, dan sulit untuk tidur. 

Sedangkan untuk gejala dan tanda 

minor untuk subjektif, pasien 

mengeluh pusing, anoreksia, 

palpitasi, merasa tidak berdaya, 

untuk objektifnya, frekuensi napas 

meningkat, frekuensi nadi meningkat 

diaphoresis, tremor, muka tampak 

pucat, suara bergetar, kontak mata 

buruk, sering berkemih, dan 

berorientasi pada masa lalu.  

Berdasarkan tanda dan gejala 

yang disebutkan diatas, terdapat 

persamaan antara teori dengan kasus 

yaitu subyek mengalami khawatir 

dengan kondisi dirinya dan janinnya, 

sulit tidur, pasien tampak gelisah, 

tegang, muka tampak pucat. 

Terapi medis yang diberikan 

pada tanggal 17 Februari 2020 

hingga 18 Februari 2020 yaitu 

amoxcilin 250 mg/8 jam, asam 

mefenamat 500 mg/12 jam, asam 

folat 400 mg/24 jam. 

Diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan pada pemenuhan 

kebutuhan aman dan keselamatan 

pada pasien degan abortus 

berdasarkan dengan teori SDKI 

(2017) terdapat faktor yang 

berhubungan pada diagnosa 



keperawatan ansietas berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi. 

Intervensi keperawatan studi 

kasus ini yang berfokus pada 

diagnosa pertama ansietas 

berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi (D.0080) dengan tujuan 

setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 2x24 jam 

masalah kecemasan dapat teratasi 

dengan kriteria hasil : verbalisasi 

kebingungan menurun, perilaku 

gelisah menurun, perilaku tegang 

menurun, konsentrasi membaik, pola 

tidur membaik. 

Berdasarkan tujuan dan 

kriteria hasil tersebut intervensi 

keperawatan yang dilakukan 

berdasarkan Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI) yaitu 

Reduksi ansietas (I.09314) : monitor 

tanda-tanda ansietas, motivasi 

mengidentifikasi situasi yang 

memicu kecemasan, anjurkan 

keluarga untuk tetap bersama pasien. 

Terapi relaksasi (I.09326) : 

identifikasi penurunan tingkat energi 

dan ketidakmampuan berkonsentrasi, 

periksa ketegangan otot, frekuensi 

nadi, tekanan darah dan suhu 

sebelum dan setelah latihan, monitor 

respons terhadap terapi relaksasi, 

ciptakan lingkungan tenang dan 

tanpa gangguan dengan pencahayaan 

dan suhu ruang nyaman, berikan 

informasi tertulis tentang persiapan 

dan prosedur teknik relaksasi, 

anjurkan mengambil posisi nyaman. 

Hasil evaluasi yang telah 

dilakukan selama 2 hari. Hari 

pertama sebelum dilakukan terapi 

murottal Al-Qur’an didapatkan data 

skor pengukuran kecemasan dengan 

kuisioner DASS adalah 12 dan 

menurun setelah dilakukan terapi 

murottal Al-Qur’an menjadi 10. Hari 

kedua seebelum dilakukan terapi 

murottal Al-Qur’an didapatkan hasil 

skor pengukuran kecemasan dengan 

kuisioner DASS adalah 11 dan 

menurun setelah dilakukan terapi 

murottal Al-Qur’an menjadi 8, dapat 

dilihat seperti pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Evaluasi tingkat 

kecemasan Ny.D mengalami 

penurunan 

Hari 

Hasil pengukuran skor 

kecemasan 

Pre Post 

Ke-1 12 10 

Ke-2 11 8 

 Berdasarkan data tabel diatas 

dapat disimpulkan adanya penurunan 

tingkat kecemasan dari hari pertama 

sampai dengan hari ketiga. Hasil 

studi kasus yang dilakukan di RSUD 

Ungaran diketahui bahwa sesudah 

dilakukan intervensi keperawatan 

dengan memberikan terapi murottal 

Al-Qur’an ± 30 menit selama 2 hari 

berturut-turut. Intervensi ini 

dilakukan mulai hari pertama sampai 

dengan hari kedua maka didapatkan 

hasil pengukuran skor kecemasan 

pada pasien mengalami penurunan 

dari skor 12 menjadi 8. 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien abortus 

dalam pemenuhan kebutuhan aman 

dan keselamatan dengan masalah 

keperawatan ansietas tindakan yang 

dilakukan adalah pemberian terapi 

murottal Al-Qur’an dengan durasi 1 

kali dalam sehari dalam waktu 30 

menit selama 2 hari didapatkan hasil 

penurunan skor kecemasan dari 12 

menjadi 8. Rekomendasi tindakan 

terapi murottal Al-Qur’an efektif 

dilakukan pada pasien abortus 

dengan masalah ansietas.  
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