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A. Latar Belakang 

Penyakit tidak menular (PTM) telah menjadi masalah besar bagi masyarakat 

Indonesia. Penyakit tidak menular mengalami peningkatan secara global dan 

nasional serta telah menduduki sepuluh besar penyakit penyebab kematian. Kasus 

terbanyak dari penyakit tidak menular tersebut salah satunya adalah penyakit 

kanker. Kanker merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab utama 

kematian di dunia. Kanker menjadi penyebab kematian 8,2 juta orang pada tahun 

2012. Penyakit Kanker paru, perut, kolesterol dan kanker payudara adalah 

penyebab terbesar kematian akibat kanker setiap tahunnya. Lebih dari 60% kasus 

baru dan sekitar 70% kematian akibat kanker di dunia setiap tahunnya terjadi di 

Asia, Afrika, dan Amerika Tengah serta Amerika Selatan. Kasus kanker tahunan 

diperkirakan akan meningkat dari 14 juta di tahun 2012 menjadi 22 juta dalam dua 

decade berikutnya (Kemenkes-RI, 2015). 

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2018 terdapat 18,1 

juta kasus kanker baru dan 9,6 juta kematian akibat kanker di seluruh dunia (WHO, 

2018). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 secara nasional 

prevalensi penyakit kanker pada penduduk semua umur di Indonesia yaitu 

mencapai 1,8‰ yaitu 4.770.000 orang. Prevalensi penyakit kanker di Bali pada 

tahun 2018 menjadi 2,2% yaitu 85.500 orang (RISKESDAS, 2018). Data yang 

didapat dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di RSD Mangusada 

Badung yakni terdapat 2.461 pasien kanker pada tahun 2018. 
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Salah satu masalah keperawatan pada pasien kanker adalah gangguan pola 

tidur (Akman, Yavuzsen, Sevgen, Ellidokuz, & Yilmas, 2015). Setiap penyakit 

yang menyebabkan nyeri (rasa sakit), gangguan rasa nyaman secara fisik, dan 

adanya masalah suasana hati seperti kecemasan atau depresi sering menyebabkan 

gangguan tidur (Potter & Perry, 2005). Menurut penelitian dar F. Romito, C. 

Cormio, S. De Padova (2013) 67% dari 252 pasien kanker mengalami kualitas tidur 

buruk akibat kelelahan, nyeri dan stres psikologis. 

Tidur yang berkualitas dibutuhkan oleh pasien kanker yang sedang 

menjalani perawatan di Rumah Sakit untuk meregenerasi dan memperbaiki sel-sel 

tubuh. Kondisi seseorang pada tahap Tidur NREM dapat merangsang produksi 

hormon pertumbuhan (Growth Hormone) yang akan membantu dalam 

memperbaiki jaringan tubuh. Pada saat memasuki Tidur REM, ini diperlukan untuk 

menjaga jaringan otak dan penting untuk pemulihan kognitif (D. J. Buysse, 

Reynolds, Monk, Berman, & Kupfer, 1989). Tidur yang berkualitas berfungsi untuk 

membantu mengoptimalkan penyembuhan penyakit bagi pasien kanker payudara 

(Potter & Perry, 2005). 

Saat tidur terganggu maka fungsi fisiologis juga akan terganggu, seperti 

penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, adanya rasa cemas, mudah 

tersinggung dan gangguan dalam pengambilan keputusan. Fungsi imun alami dan 

seluler yang berubah juga muncul akibat kurangnya tidur tingkat sedang sampai 

berat (Potter & Perry, 2005). Dampak yang lainnya adalah pasien melaporkan 

melihat benda-benda aneh atau warna-warna di dalam ruangan (Potter & Perry, 

2005). Kualitas tidur meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif, seperti durasi 

(lamanya tidur), waktu saat seseorang tidur, frekuensi terbangun dan aspek secara 
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subjektif seperti kedalaman dan kepulasan tidur (D. Buysse, 1998). Menurut 

Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) tahun 2016, gangguan pola tidur 

merupakan gangguan kualitas dan kuantitas tidur akibat factor eksternal (PPNI, 

2016). 

Asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien kanker meliputi 

pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Terapi 

yang bisa digunakan guna mengatasi gangguan pada saat tidur terdiri atas  terapi 

farmakologi dan non farmakologi. Terapi non farmakologi dapat mengatasi 

masalah tidur yaitu dengan membuat ritual sebelum tidur (Kelly, 2005). Menurut 

penelitian dari Kapti & Putri (2015) tentang pengaruh terapi ritual tidur pada pasien 

yang hospitalisasi di RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan hasil terapi ritual tidur 

yang dilaksanakan dapat mengatasi gangguan pola tidur. Melakukan semacam 

ritual sebelum tidur yang tidak terlalu menyita pikiran adalah salah satu cara untuk 

menurunkan ritme tubuh. Ritual tidur merupakan kegiatan atau kebiasaan yang 

dilakukan sebelum dan sesudah pergi tidur dan saat mendapatkan waktu tidur 

kembali yang berlangsung rutin (Rafknowledge, 2004). Rutinitas menjelang tidur 

dapat merilekskan pasien dalam persiapan untuk tidur.  Ritual tidur sangat penting 

dalam membantu menyelaraskan ritme sirkadian. Ada beberapa ritual yang dapat 

dilakukan menjelang tidur yakni mematikan lampu, tv, dan berdoa (Lawlis, 2006). 

Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan dengan menggunakan kata-kata 

yang penuh kasih dan hormat karena Tuhan melebihi segala sesuatu yang ada di 

dunia ini dengan menumpahkan kesedihan, memohon pertolongan, memaafkan 

segala kesalahan, dan menunjukkan jalan yang benar (Rock, 2002). Salah satu doa 

umat Hindu yang sangat dikenal dan bahkan sangat sedikit umat Hindu yang tidak 
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hafal dengan mantra ini adalah gayatri mantram. Gayatri Mantram merupakan doa 

yang tercantum di dalam veda (kitab suci agama Hindu) yang diucapkan dengan 

penuh kerinduan oleh pria dan wanita dari segala agama dan bangsa sepanjang masa 

(Sastravardhana, 2016). Mantra ini mempunyai ketiga unsur yang terdapat di dalam 

pemujaan Tuhan yaitu pujian, meditasi dan doa (Sastravardhana, 2016). Adapun 

manfaat yang didapat setelah kita mengucapkan Mantra Gayatri berulang kali yakni 

akan mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran, dapat menjauhkan kita dari 

serangan penyakit dan mendoakan orang yang sakit agar sembuh, menghilangkan 

keresahan, kekacauan, dan kegelisahan, serta jika digunakan ketika kita akan pergi 

tidur, tidur menjadi terasa nyaman dan terhindar dari gangguan orang jahat maupun 

sirik (Dewi, 2018). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang keefektifan pemberian terapi ritual tidur dengan gayatri mantram 

untuk mengatasi gangguan pola tidur pada pasien kanker di ruang Janger RSD 

Mangusada, Badung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan,  maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu “Bagaimanakah asuhan keperawatan pemberian terapi ritual tidur 

dengan Gayatri Mantram dapat mengatasi gangguan pola tidur pada pasien Kanker 

di ruang Janger RSD Mangusada Badung Tahun 2019?”. 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan dengan pemberian terapi ritual tidur dengan gayatri mantram untuk 
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mengatasi gangguan pola tidur pada pasien Kanker di ruang Janger RSD 

Mangusada Badung 2019. 

2. Tujuan Khusus 

Secara lebih khusus penelitian ini, bertujuan agar peneliti mampu: 

a. Mendeskripksikan pengkajian keperawatan dengan pemberian terapi ritual tidur 

dengan gayatri mantram untuk mengatasi gangguan pola tidur pada pasien 

Kanker di ruang Janger RSD Mangusada Badung Tahun 2019. 

b. Mendeskripsikan diagnose keperawatan dengan pemberian terapi ritual tidur 

dengan gayatri mantram untuk mengatasi gangguan pola tidur pada pasien 

Kanker di ruang Janger RSD Mangusada Badung Tahun 2019. 

c. Mendeskripsikan rencana keperawatan dengan pemberian terapi ritual tidur 

dengan gayatri mantram untuk mengatasi gangguan pola tidur pada pasien 

Kanker di ruang Janger RSD Mangusada Badung Tahun 2019. 

d. Mendeskripsikan tindakan keperawatan dengan pemberian terapi ritual tidur 

dengan gayatri mantram untuk mengatasi gangguan pola tidur pada pasien 

Kanker di ruang Janger RSD Mangusada Badung Tahun 2019. 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan dengan pemberian terapi ritual tidur 

dengan gayatri mantram untuk mengatasi gangguan pola tidur pada pasien 

Kanker di ruang Janger RSD Mangusada Badung Tahun 2019. 

D. Manfaat Studi Kasus 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 

1. Implikasi Praktis  

Manfaatnya untuk masyarakat adalah agar masyarakat dapat menggunakan 

terapi ritual tidur dengan gayatri mantram untuk mengatasi gangguan pola tidur. 
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2. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan 

Manfaatnya bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan yaitu 

dapat mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan sehingga 

dapat mengatasi gangguan tidur pada pasien Kanker. 

3. Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman dalam mengatasi gangguan pola tidur pada pasien Kanker melalui 

pemberian terapi ritual tidur dengan gayatri mantram. 

 


