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Abstrak 

 
Cancer tyroid adalah pertumbuhan sel yang abnormal atau tidak terkontrol pada organ 

tiroid sehingga mempengaruhi fungsi organ tersebut dan mempengaruhi organ 

disekitarnya. Tujuan karya tulis ilmiah ini mengetahui dan mampu menerapkan teori 

kedalam praktek asuhan keperawatan pada klien post operasi cancer tyroid. Dengan 

demikian perlu kiranya difikirkan tentang pola asuhan keperawatan yang tepat dan cepat 

agar pasien cancer tyroid bisa secepatnya pulih. Tujuan umum dari penulisan karya tulis 

ilmiah ini adalah mampu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien Ny S dengan 

diagnosa medis cancer tyroid. Jenis penelitian ini deskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi ini adalah satu orang pasien post operasi cancer 

tyroid yang mengalami kualitas tidur buruk. Keluhan yang sering dirasakan pada pasien 

post operasi umumnya adalah nyeri dan gangguan pola tidur. Salah satu penatalaksanaan 

pasien post operasi yang mengalami gangguan tidur yaitu dengan terapi music Mozart. 

Pemberian terap music Mozart ini selama 2 hari sebelum tidur malam dengan durasi 

pemutaran 30 menit terbukti mampu mengatasi gangguan kualitas tidur didapatkan hasil 

score kuisoner KKT sebelum tindakan yaitu 13 (buruk) setelah tindakan yaitu 3 (baik). 

 
Kata kunci: Asuhan Keperawatan, cancer tyroid, kualitas tidur, music Mozart. 
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Abstract 

Thyroid cancer is an abnormal or uncontrolled cell growth in the thyroid organ that 

affects the function of that organ and its surrounding organs. The purpose of this 

scientific paper is to find out and apply theory into the practice of nursing care in clients 

with thyroid cancer surgery. It is necessary to think about appropriate and fast nursing 

care patterns in the recovery of thyroid cancer patients. The general purpose of writing 

this scientific paper was to apply nursing care to Mrs. S patients with a medical 

diagnosis of thyroid cancer. This type of research was descriptive with a case study 

approach. The subject was a postoperative thyroid cancer patient with poor sleep quality. 

The general complaints in postoperative patients were pain and disturbed sleep patterns. 

One of the managements of postoperative patients with sleep disorders was Mozart's 

music therapy. Providing Mozart music therapy for two days before bedtime with a 

duration of 30 minutes could overwhelm sleep quality disorders. The pre-action KKT 

questionnaire score result showed 13 (bad) and 3 (good) in post action. 
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PENDAHULUAN 

Kanker merupakan salah satu 

penyakit penyebab utama kematian di 

seluruh dunia termasuk di Indonesia 

(Kemenkes, 2015). Penyakit kanker 

tidak bisa menular namun apabila 

tidak segera di tangani bisa 

mengakibatkan kematian, penyakit 

kanker bisa menyerang organ di 

seluruh tubuh manusia tidak terkecuali 

organ tiroid. 

Menurut WHO jumlah penderita 

kanker di dunia setiap tahunya 

bertambah sekitar 7 juta orang, dua 

per tiga diantaranya berada di negara 

berkembang. Jika tidak dikendalikan, 

diperkirakan 26 juta orang akan 

menderita kanker dan 17 juta orang 

akan meninggal karena kanker pada 

tahun 2030. Ironisnya, kejadian ini 

akan terjadi lebih cepat pada negara 

berkembang (Kemenkes, 2013). 

Berdasarkan data dari Riset 

Kesehatan Dasar pada tahun 2018 

secara nasional prevalensi kanker di 

Indonesia sebanyak 1.017.90 jiwa. Di 

Indonesia dari registrasi Perhimpunan 

Dokter Spesialis Patologi Indonesia 

didapatkan kanker tiroid menempati 

urutanke 9 dari 10 kanker terbanyak 

(4,43%) (Oktahermoniza. dkk, 2013). 

Belum ada data yang pasti yang 



menunjukan angka kejadian kanker 

tiroid di Jawa Tengah khususnya di  

 

wilayah Surakarta, namun menurut 

data dari Riset Kesehatan Dasar pada 

tahun 2013 - 2018 jumlah penderita 

kanker di Jawa Tengah meningkat dan 

di tahun 2018 mencapai 132.505 jiwa. 

Menurut Putri E (2014) kanker 

tiroid mengalami peningkatan setiap 

tahunnya lebih cepat karena faktor 

resiko yang mungkin berkontribusi 

pada peningkatan kejadian kanker 

tiroid, faktor-faktor resiko seperti 

radiasi, intake iodium, obesitas dan 

resitensi insulin, pengaruh diet, gaya 

hidup dan lingkungan. Salah satu 

penanganan pada pasien kanker tiroid 

adalah melalui pembedahan. 

Keluhan yang sering ditemukakan 

pada fase post operasi adalah 

gangguan kualitas tidur, nyeri, 

demam, batuk dan sesak napas, mual 

muntah. Rasa nyeri yang timbul akibat 

luka post operasi membuat pasien 

tidak nyaman sehingga 

mengakibatkan kualitas tidur yang 

buruk. Kualitas tidur yang buruk harus 

segera ditangani apabila tidak segera 

ditangani proses penyembuhan luka 

akan semakin lama. 

Penatalaksanaan pada pasien post 

operasi dengan keluhan gangguan 

kualitas tidur, dilakukan secara 

nonfarmakologi untuk mengatasi  

masalah keperawatan bisa dengan 

edukasi mengenai cara mengatasi 

masalah tersebut dan intervensi terapi 

musik, salah satunya musik klasik 

mozart untuk menenangkan pasien 

sehingga masalah keperawatan dapat 

teratasi. 

Musik klasik Mozart adalah musik 

klasik yang muncul 250 tahun yang 

lalu. Diciptakan oleh Wolgang 

Amedeus Mozart. Musik klasik ini 

memberikan ketenangan, 

memperbaiki persepsi spasial dan 

memungkinkan pasien untuk 

berkomunikasi baik dengan hati 

maupun pikiran. Musik klasik Mozart 

juga memiliki irama, melodi, dan 

frekuensi tinggi yang dapat 

merangsang dan menguatkan wilayah 

kreatif dan motivasi di otak. Musik 

klasik Mozart memiliki kekuatan yang 

membebaskan, mengobati dan 

menyembuhkan (Musbikin, 2009). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yasinta, dkk pada tahun 2017 di 

Rumah Sakit Baptis Batu pada 30 

respon dengan menyatakan bahwa 

terapi musik klasik mozart dengan 

durasi pemutaran 30 menit sebelum 

tidur malam selama 2 hari terbukti 

efektif menangani gangguan kualitas 

tidur pasien post operasi.  

METODE PENELITIAN 

Rancangan studi kasus ini 

menggunakan alat ukur yang 

digunakan untuk mengetahui kualitas 

tidur adalah Kuesioner Kualitas Tidur 

(KKT) yang diberikan sebelum dan 

sesudah diberikan tindakan. Sebelum 

dilakukan tindakan, subjek dilakukan 

pengukuran awal (pretest) untuk 

menentukan nilai Kualitas Tidur, 

kemudian dilakukan intervensi dengan 

memberikan terapi musik klasik 

mozart dengan durasi pemutaran 30 

menit selama 2 hari berturut turut. 

Setelah dilakukan tindakan, subjek 

dilakukan pengukuran akhir (post test) 

untuk menentukan pengaruh terapi 

musik klasik Mozart terhadap 



peningkatan kualitas tidur pada pasien 

post operasi cancer tyroid. 

Pengambilan data dilakukan selama 3 

hari, mulai tanggal 19 Februari - 21 

Februari 2019. 

Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode yaitu wawancara. 

Dokumen yang diperlukan pada 

pasien post operasi cancer tyroid 

yaitu pemeriksaan penunjang. Terapi 

musik klasik mozart dengan durasi 

pemutaran 30 menit diberikan selama 

satu kali sehari sebelum tidur malam 

dalam 2 hari, pengukuran dilakukan 

sebelum tindakan untuk mengetahui 

kapan terjadi peningkatan kualitas 

tidur. 

HASIL PENELITIAN  

Terapi Musik klasik Mozart 

merupakan terapi yang efektif untuk 

meningkatkan kualitas tidur yang 

mengalami gangguan kualitas tidur. 

Berikut hasil penelitian dari terapi 

Musik klasik Mozart: Evaluasi telah 

dilakukan selama 3 hari berturut-turut.  

Hari pertama Rabu 19 

Februari 2020 Pasien mengatakan 

sulit tidur karena nyeri dan tidak pulas 

dengan tidurnya Pasien terlihat pucat, 

mata merah, akral hangat, Suhu 37ᵒC 

Hari kedua 20 Februari 2020 Pasien 

sudah bisa tidur tetapi masih belum 

nyenyak, akral hangat, pasien terlihat 

menguap. Hari ketiga 21 Febuari 2020 

Pasien sudah bisa tidur  nyenyak, 

Pasien terlihat segar karena tidur 

cukup,  akral hangat Suhu 36.5ᵒC. 

Evaluasi keperawatan 

didapatkan hasil subjektifnya pasien 

mengatakan sudah bisa tidur sekarang 

tampak tejadi kemajuan dari pada hari 

sebelumnya, objektifnya pasien sudah 

dilakukan terapi musik lasik morzat 

selasa 3 hari dan kualitas tidur pasien 

meningkat. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa terapi musik 

klasik mozart terbukti efektif 

menangani gangguan kualitas tidur 

(Yasinta, dkk , 2017) Data yang telah 

didapatkan maka dapat disimpulkan 

bahwa masalah gangguan kualitas 

tidur pada pasien sudah teratasi 

sebagian sesuai kriteria hasil yang 

diharapkan yaitu adanya peningkatan 

kualitas tidur pasien. 

PEMBAHASAN 

Musik klasik Mozart adalah 

musik klasik yang muncul 250 tahun 

yang lalu. Diciptakan oleh Wolgang 

Amedeus Mozart. Musik klasik ini 

memberikan ketenangan, 

memperbaiki persepsi spasial dan 

memungkinkan pasien untuk 

berkomunikasi baik dengan hati 

maupun pikiran. Musik klasik Mozart 

juga memiliki irama, melodi, dan 

frekuensi tinggi yang dapat 

merangsang dan menguatkan wilayah 

kreatif dan motivasi di otak. Musik 

klasik Mozart memiliki kekuatan yang 

membebaskan, mengobati dan 

menyembuhkan (Musbikin, 2009). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan mengenai pengaruh 

terapi Musik klasik Mozart pada 

pasien yang mengalami gangguan 

kualitas tidur di ruang Unit Anggrek 3 

RSUD Dr. Moewardi, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terapi 

Musik klasik Mozart berpengaruh 

terhadap peningkatan derajat kualitas 

tidur yang pada awalnya dengan nilai 

≥5 (buruk), setelah dilakukan 

tindakan mengalami peningkatan 

menjadi ≤5 (baik). 

SARAN 

Hasil studi kasus ini dapat 

digunakan untuk pengembangan ilmu 



keperawatan mengenai intervensi non 

farmakologi berupa terapi Musik 

klasik Mozart untuk peningkatan 

derajat Kualitas tidur pada pasien post 

operasi yang mengalami gangguan 

kualitas tidur.  
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