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ABSTRAK 

 
Pasien dengan gangren pasti dilakukan tindakan wound care yang merupakan tindakan untuk 
mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Namun, dalam pelaksanaanya wound 
caregangrene dapat meningkatkan intensitas nyeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh pemberian terapi musik instrumental dan musik klasik terhadap intensitas nyeri wound 
care gangren di ruang Teratai Rumah Sakit Dr.Soegiri Lamongan. Desain penelitian menggunakan 
desain praeksperimental (One Group Pre Test-Post Test Design).  Sampel Sebanyak 34 pasien 
dengan menggunakan tehnik sampling yaitu simple random sampling. Data di ambil menggunakan 
skala nyeri Bourbanis. Data dianalisis menggunakan  uji wilcoxon dengan tingkat kemaknaan 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir sebagian pasien wound care gangrene sebelum 
diberikan terapi musik instrumental dan musik klasik mengalami nyeri berat sebanyak 17 pasien 
(50,00%) dan hampir sebagian besar pasien setelah diberikan terapi musik instrumental dan musik 
klasik sebanyak 10 pasien (29,40%) mengalami nyeri sedang. Hasil uji statistic dengan 
mneggunakan uji Wilcoxon diperoleh nilai Z = -4,667 dan p=0,000 dimana p<0,05 maka H1 
diterima artinya terdapat pengaruh pemberian terapi musik instrumental dan music klasik terhadap 
intensitas nyeri wound care gangren di Ruang Teratai RSUD dr.Soegiri Lamongan. Perlu adanya 
sosialisasi penerapan pemberian terapi musik instrumental dan musik klasik selama prosedur 
wound caregangrene untuk menurunkan nyeri baik perawatan di rumah maupun di rumah sakit. 

 
Kata kunci :Wound Care Gangren, Terapi Musik Instrumental, Musik Klasik 
 
PENDAHULUAN 

 
Gangren adalah luka yang sudah 

membusuk dan bisa melebar, ditandai dengan 
jaringan yang mati berwarna kehitaman dan 
berbau karena disertai pembusukan oleh 
bakteri (Rinne, 2006). Luka dapat di 
gambarkan sebagai gangguan dalam 
kontinuitas sel-sel, secara fisiologis jika 
terjadi diskontinuitas sel-sel yang didalamnya 
terdapat saraf nyeri akan berdampak pada 
gangguan rasa nyaman atau nyeri, tingkat 
nyeri tergantung dari tingkat pembedahan 
(Potter and Perry, 2005). 

Berdasarkan survei pada tanggal 3 
Oktober 2014 di ruang Teratai RSUD 
Dr.Soegiri Lamongan didapatkan 6 pasien 
wound care gangren. Semuanya menyatakan 
nyeri, 2 orang (30%) nyeri sedang dan 4 orang 
(70%) nyeri berat. 

Wound care merupakan tindakan 
untuk mencegah infeksi dan mempercepat 
penyembuhan luka, tetapi dalam 
pelaksanaanya dapat meningkatkan intensitas 
nyeri. Nyeri tersebut timbul karena luka insisi 

dan tindakan operasi bedah. Rasa nyeri pada 
saat wound care disebabkan oleh karena 
prosedur pelepasan balutan atau verban, 
rangsangan mekanik akibat pembersihan luka, 
dan larutan pencuci luka atau agen yang 
digunakan untuk antiseptik luka, selain itu 
nyeri juga dapat disebabkan karena luka 
masih dalam fase inflamasi (Abu, 2007).  

Dampak nyeri berpengaruh pada 
beberapa perilaku antara lain, yang pertama 
pada vokalisasi, berupa rasa mengaduh, 
menangis, sesak napas, dan mendengkur. 
Yang kedua pada ekspresi wajah dapat berupa 
meringis, mengernyitkan dahi, menutup mata 
atau mulut dengan rapat atau membuka mata 
atau mulut dengan lebar, menggigit bibir. 
Yang ketiga adalah gerakan tubuh dengan 
gelisah, immobilisasi, ketegangan otot, 
peningkatan gerakan jari dan tangan, aktivitas 
melangkah yang tunggal ketika berlari atau 
berjalan. Dan yang terakhir pada interaksi 
sosial, yaitu dengan menghindari percakapan, 
fokus hanya pada aktivitas untuk 
menghilangkan nyeri, menghindari kontak 
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sosial, dan penurunan rentang perhatian 
(Potter dan Perry, 2006). 

Pada dasarnya sensasi nyeri terjadi 
karena sistem saraf perifer terdiri atas saraf 
sensorik primer yang khusus bertugas 
mendeteksi kerusakan jaringan dan 
membangkitkan sesuai dengan sentuhan 
panas, dingin, nyeri dan tekanan, . reseptor 
nyeri tersebut dapat dirangsang oleh stimulus 
mekanis, suhu atau kimiawi (Mubarak, 2007). 

Menurut Hidayat (2007) mengatakan 
reseptor nyeri yang dimaksud adalah 
nosiseptor, merupakan ujung-ujung saraf 
sangat bebas yang memiliki sedikit atau 
bahkan tidak memiliki myelin yang tersebar 
pada kulit dan mukosa, khususnya pada 
visera, persendian, dinding arteri, hati, dan 
kandung empedu. Reseptor dapat memberikan 
respon akibat adanya stimulasi atau 
rangsangan. Stimulasi tersebut dapat berupa 
zat kimiawi seperti histamine, bradikinin, 
prostaglandin, dan macam-macam asam yang 
dilepas apabila terdapat kerusakan pada 
jaringan akibat kekurangan aksigenasi. 

Menurut Greer (2013) mengatakan 
Manajemen untuk mengatasi nyeri secara 
garis besar ada 2 yaitu : farmakologis meliputi 
tindakan kolaborasi antara perawat dengan 
dokter, yang menekankan pada pemberian 
obat yang mampu menghilangkan sensasi 
nyeri. Sedangkan non farmakologis meliputi 
tindakan mandiri perawat untuk 
menghilangkan nyeri menggunakan 
manajemen nyeri dengan tindakan distraksi 
mencakup latihan pernafasan diafragma, 
teknik relaksasi progresis, guided imagery, 
terapi musik dan meditasi. Dalam hal ini 
terapi musik instrumental dan musik klasik 
merupakan terapi distraksi. 

Dalam bidang kedokteran, terapi 
musik dikenal sebagai Complementary 
Medicine yang dapat digunakan  untuk 
meningkatkan, mempetahankan, dan 
mengembalikan kesehatan fisik, mental, 
emosional, maupun spiritual dengan 
menggunakan bunyi atau irama tertentu 
(Samuel, 2007). 

Musik instrumental adalah musik 
yang melantun tanpa vokal, dan hanya 
instrument atau alat musik dan atau backing 
vocal saja yang melantun. Manfaat musik 
instrumental adalah musik instrumental 
menjadikan badan, pikiran, dan mental 
menjadi lebih sehat (Aditia, 2012). 

Musik klasik memiliki perangkat 
musik yang beraneka ragam, sehingga di 
dalamnya terangkum warna warni suara yang 
rentang variasinya sangat luas. Pemberian 
terapi musik klasik membuat seseorang 
menjadi rileks, menimbulkan rasa aman dan 
sejahtera, melepaskan rasa gembira dan sedih, 
melepaskan rasa sakit dan menurunkan 
tinggkat stress (Musbikin, 2009). 

Menurut Setiadarma (2004),  
mengatakan musik berirama lembut dan 
teratur mempengaruhi keadaan fisik dan 
mental seseorang. Jika vibrasi dan harmoni 
musik yang digunakan sesuai maka pendengar 
akan merasa nyaman, kenyamanan akan 
membuat seseorang menjadi tenang. Selain itu 
karena vibrasi musik menghasilkan getaran 
atau hantaran udara pada organ pendengaran, 
maka organ vestibula (alat keseimbangan) 
juga memperoleh dampak dari musik, 
sehingga seseorang menjadi lebih rileks. 

Berdasarkan data tersebut diatas 
maka, peneliti tertarik untuk meneliti “Apakah 
ada pengaruh pemberian terapi musik 
instrumental dan musik klasik terhadap 
intensitas nyeri wound care gangren di ruang 
teratai Rumah Sakit Dr.Soegiri Lamongan?”. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Pre Eksperimen 
Design (One Group Pra-Pasca Test Design). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pasien penderita Gangren di ruang Teratai 
RSUD Dr.Soegiri Lamongan yang mengalami 
intensitas nyeri pada bulan Januari sampai 
Februari 2015 sebanyak 34 responden dan 
rata-rata 17 pasien tiap bulan. Sedangkan 
sampel dalam penelitian ini sebagian dari 
penderita Gangren di ruang Teratai RSUD 
Dr.Soegiri Lamongan pada Januari sampai 
Februari 2016 yang memenuhi kreteria inklusi 
dengan sampel 31 pasien. Teknik sampling 
Simple  Random. Penelitian ini dilaksanakan 
di Ruang Teratai di RSUD Dr. Soegiri 
Lamongan. Data diperoleh selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan uji Wilcoxon 
Signed Rank Test. 
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HASIL PENELITIAN 
 
1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan data diatas, dapat 
disimpulkan bahwa karakteristik responden 
sebagian besar berjenis kelamin laki-laki 
(58,8%), dengan umur >41 tahun (91,17%), 
pendidikan paling banyak yaitu SD (41,18%), 
dan dengan pekerjaan sebagai petani 
(44,12%). 
 
2. Data Khusus 
1) Lokasi Gangrene 

No Lokasi Gangren F % 
1 
2 

Kaki kanan 
Kaki kiri 

26 
8 

76,48 
23,52 

Jumlah 34 100 
 
2) Derajat Gangrene 

No Tingkatan F % 
1 
2 
3 
4 
5 

Derajat I 
Derajat II 
Derajat III 
Derajat IV 
Derajat V 

0 
3 
14 
12 
5 

0 
8,82 
41,18 
35,30 
14,70 

Jumlah 34 100 
 
3) Tingkat Nyeri Pre 

No Tingkat Nyeri F % 
1 
2 
3 

Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 

0 
0 
3 

0 
0 

8,82 

4 
5 

Nyeri berat 
Nyeri sangat 
berat 

17 
14 

50,00 
41,18 

Jumlah 34 100 
 
4) Tingkat Nyeri Post 
No Tingkat Nyeri F % 
1 
2 
3 
4 
5 

Tidak nyeri 
Nyeri ringan 
Nyeri sedang 
Nyeri berat 
Nyeri sangat 
berat 

0 
8 
10 
9 
7 

0 
23,50 
29,40 
26,50 
20,60 

Jumlah 34 100 
Z= -4,667     p= 0,000 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat 
bahwa lokasi gangrene terbanyak ada pada 
kaki kanan dengan derajat gangrene yang 
bervariasi namun terbanyak yaitu pada derajat 
III (41,18%). Sebelum dilakukan intervensi 
didapatkan sebagian besar berada pada tingkat 
nyeri berat (50%), namun setelah diberikan 
intervensi terapi musik instrumental dan 
klasik didapatkan sebanyak 10 pasien berada 
dalam nyeri sedang (29,40%). 

 
PEMBAHASAN 

 
1. Intensitas Nyeri Pada Wound Care 

Gangren Sebelum Dilakukan Terapi 
Musik Instrumental Dan Musik Klasik 
Di Ruang Teratai RSUD dr.Soegiri 
Lamongan. 

Sebelum dilakukan terapi musik 
instrumental dan musik klasik terhadap 
intensitas nyeri wound care  ganggren, pasien 
mengalami nyeri dengan tingkat nyeri 3 (nyeri 
berat) yaitu sebanyak 17 pasien (50,00%). 

Dalam penelitian ini penyebab rasa 
nyeri pada wound care gangren penderita 
pada umumnya karena adanya proses 
pembersihan luka dengan NaCl dan kassa 
steril, penekanan pada luka untuk pengeluaran 
push dan proses pengangkatan jaringan yang 
mati atau nekrotomi. Hal tersebut sesuai 
dengan yang diungkapkan oleh Sarwono 
(2006) yang dikutip dalam buku ajar ilmu 
peyakit dalam, menjelaskan mengenai 
timbulnya rasa nyeri pada wound care 
gangren tersebut berasal dari struktur jaringan 
yang lebih dalam atau lebih luar dari luka 
yang masih berbatas struktur jaringan yang 
masih hidup. 

No Karakteristik F % 
1 
 

Jenis Kelamin 
Laki-Laki 
Perempuan 

 
20 
14 

 
58,8 
41,2 

2 Umur 
21-30 tahun 
31 – 40 tahun 
>41 tahun 

 
1 
2 
31 

 
2,94 
5,89 
91,17 

3 Pendidikan 
Tidak Sekolah 
SD 
SMP 
SMA 
PT 

 
6 
14 
11 
3 
0 

 
17,64 
41,18 
32,36 
8,82 

0 
4 Pekerjaan 

Tidak Bekerja 
Petani 
Wiraswasta 
PNS/TNI/POL
RI 

 
4 
15 
15 
0 

 
11,76 
44,12 
44,12 

0  

Jumlah  100 
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Hampir semua penderita luka gangren 
mengalami rasa nyeri pada saat dilakukan 
wound care gangren yang salah satunya 
ditandai dengan adanya perubahan ekspresi 
wajah menyeringai menahan nyeri. 

 
2. Intensitas Nyeri Pada Wound Care 

Gangren Sesudah Dilakukan Terapi 
Musik InstrumentalDan Musik Klasik. 

Sesudah dilakukan terapi musik 
instrumental dan musik klasik sebagian besar 
mengalami nyeri dengan tingkat nyeri 2 (nyeri 
sedang) yaitu sebanyak 10 pasien (29,40%). 

Penurunan rasa nyeri pada tiap 
individu sangat bervariasi, tergantung 
bagaimana tiap individu tersebut 
mempersepsikan rasa nyeri itu sendiri. 
Persepsi nyeri mencakup proses sensasi ketika 
stimulus nyeri terjadi dan berhubungan 
dengan interpretasi nyeri dari seseorang 
(Masdanang, 2008). 

Selain faktor usia diatas, ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri 
seseorang antara lain : budaya, makna nyeri, 
perhatian pasien, tingkat kecemasan, 
pengalaman sebelumnya, pola koping, 
dukungan keluarga, dan sosial (Tamsuri A, 
2007). 

 
3. Menganalisis Pengaruh Terapi Musik 

Instrumental Dan Musik Klasik 
Terhadap Wound Care Gangren Di 
Ruang Teratai RSUD Dr.Soegiri 
Lamongan. 

Dari hasil uji statistic wilcoxon 
dengan spss versi 18.0 dengan N=34 
didapatkan Z= -4,667 dan p= 0,000, dimana 
jika p < 0,05 maka H0 ditolak, berarti terdapat 
pengaruh dalam pemberian terapi musik 
instrumental dan musik klasik terhadap 
intensitas nyeri wound care gangren di ruang 
Teratai RSUD dr.Soegiri Lamongan.  

Pada penelitian ini, semua responden 
tidak ada yang mendapat terapi pemberian 
obat analgetik baik sebelum dilakukan wound 
care maupun pada saat dilakukan wound care 
gangren, hanya diberikan terapi perlakuan 
terapi musik untuk mengurangi rasa nyeri 
yang dirasakan oleh pasien. Terapi musik 
dapat menjadi salah satu alternatif pilihan 
dalam mengatasi rasa nyeri tersebut karena 
terapi musik tidak memiliki efek samping bagi 
klien. Adapun salah satu efek manfaat yang 
ditimbulkan dari terapi musik adalah 

membantu mengurangi tegangan otot, 
sehingga menurunkan intensitas nyeri dan 
meningkatkan toleransi nyeri. Hal tersebut 
sesuai dengan yang diungkapkan Dwi 
Dharmayana (2009) menegaskan bahwa 
tujuan keseluruhan dalam pengobatan nyeri 
adalah mengurangi nyeri sebesar mungkin 
dengan kemungkinan efek samping paling 
kecil. 
Teori tersebut memperkuat bahwa musik 
instrumental dan musik klasik berpengaruh 
positif terhadap intensitas nyeri wound care 
gangren, respon seperti ini dimungkinkan 
karena pasien merasa nyaman dan tenang saat 
diberikan perlakuan musik instrumental dan 
musik klasik. Beberapa literature juga 
menganjurkan untuk melakukan terapi musik 
instrumental dan musik klasik sebagai metode 
atau cara untuk menurunkan intensitas nyeri 
yang dirasakan pasien pada saat wound care 
gangren. Penurunan intensitas nyeri pada 
pasien wound care gangren sangat dibutuhkan 
untuk menstabilkan keadaan umum pasien. 
Terapi ini bisa digunakan dalam bidang 
keperawatan jika terdapat masalah intensitas 
nyeri saat dilakukan wound care gangren. 
 
KESIMPULAN 

 
1. Pemenuhan kebutuhan tidur pada 

kelompok kontrol menunjukkan bahwa 
sebagian besar pasien wound care gangren 
kebutuhan tidurnya tidak terpenuhi. 

2. Pemenuhan kebutuhan tidur pada 
kelompok perlakuan menunjukkan bahwa 
sebagian besar pasien wound care gangren 
kebutuhan tidurnya terpenuhi. 

3. Pemberian terapi musik instrumental dan 
musik klasik terhadap intensitas nyeri 
wound care gangren jika kesulitan untuk 
memulai tidur. 
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