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Abstrak  

Meningioma merupakan tumor jinak yang melibatkan semua lapisan meningen. 
Keluhan utama yang paling sering muncul dirasakan pada pasien meningioma adalah 
nyeri kepala. Hal tersebut terjadi karena bertambahnya masa dalam otak yang berada di 
lapisan selaput meningen oleh sebab itu pasien meningioma mengalami nyeri kepala. 
Salah satu tindakan non farmakologi untuk masalah nyeri adalah dengan terapi suara 
yaitu murottal Al-Qur’an. Terapi murottal Al-Qur’an dapat menurunkan kadar hormon-
hormon stress, mengaktifkan hormon endorphin alami, meningkatkan perasaan rileks, 
dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas, dan tegang, memperbaiki sistem 
kimia tubuh. Keadaan rileks mampu mendistraksi nyeri sehingga nyeri yang dirasakan 
berkurang. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 
keperawatan pada pasien meningioma dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 
nyaman. Waktu pengambilan kasus ini dilakukan pada tanggal 24 Februari 2020. 
Subyek studi dalam kasus ini adalah salah satu pasien dengan meningioma dalam 
pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman dengan masalah keperawatan nyeri kronis 
yang dilakukan tindakan keperawatan terapi murottal Al-Qur’an selama 4 hari 
didapatkan hasil penurunan nyeri dari skala 6 menjadi 3. Rekomendasi tindakan terapi 
murottal Al-Qur’an efektif dilakukan pada pasien meningioma dalam pemenuhan 
kebutuhan rasa aman dan nyaman. 
 
Kata kunci: Terapi murottal Al-Qur’an, Nyeri, Meningioma  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

Meningioma merupakan tumor 

jinak yang melibatkan semua lapisan 

meningen. Tumor ini dapat terjadi dimana 

saja sepanjang lokasi sel arachnoid, 

biasanya menempel pada permukaan 

dalam durameter dan umumnya tumbuh 

lambat, kebanyakan meningioma bersifat 

jinak, tetapi beberapa tumor dapat menjadi 

ganas (American Brain Tumor Assosiation, 

2012).  

Insiden meningioma akan 

meningkat dengan bertambahnya usia 

hingga usia 85 tahun (S. Zouaoui, 2018). 

Perempuan lebih rentan mengalami 

meningioma dari pada laki-laki 

(Holleczeka, dkk, 2019).  

Angka kejadian meningioma di 

Amerika Serikat berdasarkan hasil 

pemeriksaan patologi diperkirakan sebesar 

9,75 per 100.000 jiwa dan di Inggris, 

insiden meningioma diperkirakan sebesar 

5,3 per 100.000 jiwa (Wiemels, 2010; 

Cea- Soriano, 2012). Sedangkan angka 

kejadian meningioma di Perancis 

berdasarkan pemeriksaan histologis 

diperkirakan sekitar 4,2 per 100.000 jiwa 

per tahun, kemudian insiden meningioma 

di Australia diperkirakan sekitar 5,23 per 

100.000 jiwa per tahun (S. Zouaoui, 

2018). 

Tingginya angka kejadian 

meningioma dapat ditandai dengan gejala  

yang sering muncul yaitu mual dan 

muntah, perubahan status mental, kejang 

dan sakit kepala atau nyeri kepala (Joyce 

M.Black & Jone Hokanson Hawks, 2014). 

Nyeri  kepala pada pasien meningioma 

terjadi karena bertambahnya masa dalam 

otak yang berada di lapisan selaput 

meningen oleh sebab itu pasien 

meningioma mengalami nyeri kepala 

(Muttaqin, 2012). 

Manajemen nyeri pada pasien 

meningioma dapat dilakukan dengan 

terapi farmakologi dan non 

farmakologi.Penatalaksanaan  tindakan 

non farmakologi pada pasien meningioma 

dengan masalah nyeri salah satunya 

dengan terapi suara yaitu murottal Al-

Qur’an (Siswantinah, 2011; Indrajati, 

2013).  

Hasil penelitian yang dilakukan 

Amia dan Desi tahun 2019 menyatakan 

bahwa terapi murottal dapat memberikan 

pengaruh terhadap penurunan nyeri. 

Tingkat nyeri sebelum diberikan terapi 

murottal dengan skala 5 setelah diberikan 

terapi murottal tingkat nyeri menjadi 2. 

Pemberian terapi murottal dilakukan dua 

kali setiap hari dengan durasi waktu 15 

menit selama 4 hari (Suwardi, Amia 

Rosandi & Desi Ariyana Rahayu, 2019).  

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah 

diskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah 

studi yang mengeksplorasi suatu masalah 

atau fenomena dengan batasan terperinci. 

Studi kasus merupakan penelitian 

mengenai manusia, peristiwa, latar secara 

mendalam, tujuan dari penelitian ini 

mendapatkan gambaran yang mendalam 

tentang kasus yang sedang diteliti, 

pengumpulan datanya diperoleh dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi 

(Sujarweni, 2014).  

Studi kasus ini adalah studi kasus 

untuk mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada pasien meningioma 

dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman. 

Subyek yang digunakan pada kasus 

ini adalah 1 pasien yang mengalami 

penyakit meningioma dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 



HASIL DANPEMBAHASAN 

 Subyek seorang perempuan 

berinisial Ny.T berusia 51 tahun dengan 

diagnosa medis meningioma. Hasil 

pengkajian berfokus pada pengkajian 

didapatkan data pasienmengatakan nyeri 

kepala sejak 2 minggu yang lalu, pasien 

masih mengeluh nyeri. Pasien mengatakan 

nyeri kepala sebelah kanan, nyeri 

dirasakan karena adanya  benjolan di 

kepala dan ketika pasien beraktivitas 

terlalu berlebihan atau berat, nyeri 

dirasakan seperti pukulan benda tumpul, 

nyeri kepala yang dirasakan diarea sebelah 

kanan, dengan skala 6, nyeri hilang timbul, 

biasanya muncul pada pagi hari, nyeri 

kepala yang dirasakan muncul sejak  

kurang lebih 7 bulan terakhir.  

  Pengkajian dilakukan sesuai teori 

yang dikemukakan oleh Muttaqin (2012) 

bahwa nyeri merupakan gejala yang 

dirasakan oleh penderita meningioma. 

Nyeri kepala  pada pasien meningioma 

terjadi karena bertambahnya masa dalam 

otak yang berada di lapisan selaput 

meningen oleh sebab itu pasien 

meningioma mengalami nyeri kepala.  

 Diagnosa keperawatan yang akan 

dibahas pada studi kasus ini adalah nyeri 

kronis berhubungan dengan infiltrasi 

tumor. 

 Diagnosa tersebutdi dukung dengan 

data Ny. T mengatakan mengeluh nyeri 

kepala sebelah kanan, P: nyeri dirasakan 

karena adanya benjolan di kepala dan 

ketika pasien beraktivitas terlalu 

berlebihan atau berat, Q: nyeri dirasakan 

seperti pukulan benda tumpul R: nyeri di 

area kepala sebelah kanan, S: skala 6, T: 

hilang-timbul,muncul pada pagi hari, nyeri 

muncul sejak kurang lebih 7 bulan yang 

lalu. Data obyektif yang didapatkan pasien 

terlihat tampak meringis kesakitan, pasien 

tampak memegangi kepala disebelah 

kanan yang dirasakan nyeri tersebut, 

pasien tampak gelisah, dan didapatkan 

hasil Ct Scanpada tanggal 28 Januari 2020 

kesan umum: yaitu adanya lesi solid 

didaerah lobus parietal, bagian kepala 

sebelah kanan, cenderung  meningioma 

pada regio parietal, dengan keterangan 

klinis : soft tissuetumor regio kanan, 

kemudian pada tanggal 19 Februari 2020 

dilakukan pemeriksaan penunjang yang 

lainnya yaitu MRI Brain Kontras: 

menyokong gambaran meningioma. 

Berdasarkan data diatas penulis 

merumuskan masalah keperawatan yaitu 

nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi 

tumor. Berdasarkan dengan teori PPNI 

(2016), terdapat faktor yang berhubungan 

pada diagnosa keperawatan nyeri kronis 

salah satunya yaitu infiltrasi tumor. 

 Berdasarkan hasil diagnosa 

keperawatan yang muncul yaitu nyeri 

kronis berhubungan dengan infiltrasi 

tumor, penulis menyusun intervensi 

keperawatan berdasarkan tujuan dan 

kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama selama 4x24 jam, 

masalah nyeri kronis menurun, dengan 

kriteria hasil : Tingkat nyeri (L.08066) 

keluhan nyeri menurun, meringis menurun, 

gelisah menurun, sikap protektif menurun.  

Berdasarkan tujuan dan kriteria 

hasil tersebut kemudian penulis menyusun 

intervensi keperawatan yaitu: Manajemen 

nyeri (I.08238) yang berupa identifikasi 

lokasi, karakteristik, intensitas nyeri, 

identifikasi skala nyeri, berikan teknik 

nonfarmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri (terapi murottal Al-Qur’an), jelaskan 

strategi meredakan nyeri, kolaborasi 

dengan dokter dalam pemberian analgetik. 

 Hasil evaluasi tanggal 24 Februari 

2020 pada pukul 16:00 WIB, nyeri kronis. 

Subyektif: pasien mengatakan nyeri kepala 

sebelah kanan, P: nyeri dirasakan karena 



adanya benjolan di kepala dan ketika 

beraktivitas terlalu berlebih atau berat, Q: 

nyeri yang dirasakan seperti pukulan 

benda tumpul, R: nyeri kepala sebelah 

kanan, S: skala 5, T: hilang timbul, 

biasanya muncul  pada pagi hari, obyektif: 

pasien tampak meringis kesakitan, pasien 

tampak memegangi kepala, pasien tampak 

gelisah, assessment: masalah nyeri kronis 

belum teratasi, dan planning: lanjutkan 

intervensi: identifikasi lokasi, karakteristik 

durasi, frekuensi, intensitas nyeri, berikan 

terapi murottal Al-Qur’an, kolaborasi 

pemberian obat sesuai advis dokter. 

 Evaluasi hari kedua pada tanggal 

25 Februari 2020 pukul 16:00 WIB nyeri 

kronis. Subyektif: pasien mengatakan 

nyeri sedikit berkurang, P: nyeri dirasakan 

karena adanya benjolan dikepala dan 

ketika pasien beraktivitas terlalu berlebih 

atau berat, Q: nyeri yang dirasakan seperti 

pukulan benda tumpul, R: nyeri kepala 

sebelah kanan, S: skala 4, T: hilang timbul, 

biasanya muncul pada pagi hari, obyektif: 

pasien masih tampak memegangi kepala, 

gelisah, meringis kesakitan sedikit 

berkurang, assessment: masalah nyeri 

kronis belum teratasi, dan planning: 

lanjutkan intervensi: identifikasi lokasi, 

karakteristik durasi, frekuensi, intensitas 

nyeri, berikan terapi murottal Al-Qur’an, 

kolaborasi pemberian obat sesuai advis 

dokter. 

 Evaluasi  hari ketiga pada tanggal 

26 Februari 2020 pukul 16:00 WIB nyeri 

kronis. Subyektif: pasien mengatakan  

nyeri sedikit berkurang, P: nyeri dirasakan 

karena adanya benjolan di kepala dan 

ketika pasien beraktivitas terlalu berlebih 

atau berat, Q: nyeri yang dirasakan seperti 

pukulan benda tumpul, R: nyeri kepala 

sebelah kanan, S: skala 3, T: hilang timbul, 

biasanya muncul pada pagi hari, obyektif: 

pasien terkadang masih tampak 

memegangi kepala, meringis mulai 

menurun, assessment: masalah nyeri 

kronis belum teratasi, dan planning: 

lanjutkan intervensi: identifikasi lokasi, 

karakteristik durasi, frekuensi, intensitas 

nyeri, berikan terapi murottal Al-Qur’an, 

kolaborasi pemberian obat sesuai advis 

dokter. 

 Evaluasi hari keempat pada tanggal 

27 Februari 2020 pukul 16:00 WIBnyeri 

kronis. Subyektif : pasien mengatakan 

nyeri berkurang, P: nyeri dirasakan karena 

adanya benjolan di kepala dan ketika 

pasien beraktivitas terlalu berlebih atau 

berat, Q: nyeri yang dirasakan seperti 

pukulan benda tumpul, R: nyeri kepala 

sebelah kanan, S: skala 3, T: hilang timbul, 

biasanya muncul pada pagi hari, obyektif: 

pasien terkadang tampak memegangi 

kepala, pasien tampak lebih rileks setelah 

mendengarkan murottal, assessment: 

masalah nyeri kronis belum teratasi, dan 

planning: lanjutkan intervensi: identifikasi 

lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, 

intensitas nyeri, berikan terapi murottal Al-

Qur’an, kolaborasi pemberian obat sesuai 

advis dokter. 

Tabel 4.1 Tabel Evaluasi skala nyeri 

pasien sesudah dilakukan intervensi 

keperawatan dan terapi murottal Al-

Qur’an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa 
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Al-Qur’an, menunjukkan penurunan 

tingkat skala nyeri dari skala 6 (skala 

sedang) menjadi skala 3 (skala ringan). 

 

KESIMPULAN  

 Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien meningioma dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman dengan masalah keperawatan 

nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi 

tumor yang dilakukan pemberian terapi 

murottal Al-Qur’an selama dua kali sehari 

selama 4 hari selama 15 menit didapatkan 

hasil terjadi penurunan tingkat nyeri dari 

skala 6 (sedang) menjadi skala 3 (ringan). 

Rekomendasi pemberian terapi murottal 

Al-Qur’an efektif dilakukan pada pasien 

meningioma yang mengalami nyeri. 

 

SARAN  

1.Bagi Praktisi Keperawatan atau 

Rumah Sakit 

Diharapkan menjadi masukan dalam 

meningkatkan pemberian pelayanan 

kesehatan pada pasien dengan 

diagnosa medis meningioma dalam 

pemberian terapi nonfarmakologi 

berupa terapi murottal Al-Qur’an 

untuk penurunan nyeri pada pasien.  

2.   Bagi institusi pendidikan  

Diharapkan sebagai referensi dan 

wacana dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang 

ilmu keperawatan pada pasien yang 

mengalami meningioma dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman. 

3.Bagi pasien dan keluarga  

Disarankan untuk melakukan teknik 

murottal Al-Qur’an dalam menangani 

nyeri agar dapat membantu dalam 

tatalaksana pasien meningioma di 

rumah sakit dan mandiri di rumah. 

 

 

4.Bagi penulis  

Disarankan untuk dapat menerapkan 

ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada pasien meningioma dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman.  
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