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Pengukuran diberikan setelah selesai melakukan dua tahap treatment (2 kali pertemuan) 

menggunakan 1 skala kecemasan, yaitu skala HARS. 

Baseline II 

 Baseline II diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada Subjek setelah Subjek 

menjalani treatment yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti juga meminta Subjek untuk 

mengisi skala tingkat kecemasan untuk melihat perkembangan Subjek dari saat baseline I 

dan dilakukan pengukuran tekanan darah kembali. Pengukuran diberikan sebanyak tiga kali 

pertemuan. 

 Follow up 

 Follow up dilakukan satu bulan setelah pembentukan perilaku berdasarkan tahapan 

pelaksanaan treatment yang sama. Peneliti meminta untuk melakukan tes kembali pada 

semua pengukuran dengan situasi mendekati proses kemoterapi untuk melihat secara pasti 

apakah ada perubahan perilaku pada saat menjelang kemoterapi. Setelah itu masing-masing 

Subjek diberikan kesempatan untuk mendiskusikan pengalamannya dengan peneliti. 

 

Analisis Data 

 Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif secara 

kuantitatif dan kualitatif. Analisa kuantitatif yaitu analisa grafik yang bertujuan untuk 

membandingkan masing-masing grafik antara grafik baseline I, treatment, baseline II dan 

follow up. Sedangkan analisa kualitatif merupakan analisis deskriptif melalui hasil 

wawancara dan observasi. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

a.  Persiapan Penelitian 

  Dalam tahap persiapan ini, peneliti :   
1. Mempersiapkan materi penelitian terlebih dahulu, seperti Compact Disc berisi 

musik-musik New Age, Video Compact Disc Player beserta speaker (pengeras suara) 

yang berfungsi untuk memperdengarkan musik, Handy Cam untuk merekam proses 

kegiatan,kursi. 

2. Mempersiapkan ruangan yang sejuk dengan pencahayaan sesuai kebutuhan 

3. Pemberian Informed Consent dan informasi-informasi yang relevan berkaitan 

dengan prosedur dan pelaksanaan treatment kepada kedua Subjek. 

4. Mempersiapkan Modul Intervensi Musik New Age Dalam Mengurangi Kecemasan 

Pada Pasien ksnker Payudara Yang Menjalani Kemoterapi. 
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b.  Pelaksanaan Penelitian 

Secara keseluruhan, penelitian berlangsung kurang lebih selama dua bulan. Subyek 1 

dimulai dari tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 yang merupakan 

pelaksanaan baseline I hingga treatment. Baseline II diberikan pada tanggal 2 Juni 2012 

hingga tanggal 8 Juni 2012. Sedangkan pemberian follow up dilaksanakan dengan jeda 

waktu satu bulan dari pengukuran baseline II berakhir, yaitu tanggal 8 Juli 2012. Pada 

Subjek 2 penelitian dimulai dari tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012, 

yaitu semenjak pengukuran baseline I hingga pemberian treatment. Baseline II diberikan 

pada tanggal 24 Juni 2012 hingga tanggal 30 Juni 2012. Sesi Follow up diberikan pada 

tanggal 30 Juli 2012.  

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan pemberian informed consent pada subjek 1 dan 

subjek 2 pada saat membangun rapport. Baseline I diberikan sebanyak tiga kali pada Subjek 

1 dan Subjek 2 dengan menggunakan ketiga Skala Kecemasan tersebut. Pada sesi treatment, 

pengukuran diberikan kepada masing-masing subjek setiap kali selesai melakukan dua tahap 

treatment dengan menggunakan skala HARS. Pada Subjek 1 pengukuran 

treatmentdilakukan pada tanggal 17 Mei 2012, 23 Mei 2012, dan 29 Mei 2012  sedangkan 

Subjek 2 pengukuran dilakukan pada tanggal 9 Juni 2012, 15 Juni 2012, dan 21 Juni 

2012.Treatment yang diberikan kepada Subjek 1 dan Subjek 2 sebanyak 6 kali tahapan 

treatment. Baseline II diberikan setelah proses treatment berakhir dan diberikan sebanyak 

tiga kali pertemuan dan kemudian diberikan follow up (satu bulan setelah baseline dua 

berakhir) dengan menggunakan skala yang sama pada baseline I. 

Gambaran kondisi Subjek I pada saat menjalin rapport sebagai berikut : subjek merasa 

khawatir saat akan menghadapi kemoterapi. Hari-hari menjelang kemoterapi subjek merasa 

tegang, mengalami mimpi buruk, perut sakit, badan terasa lemas, dan berdampak pada 

penurunan nafsu makannya. 

Pada Subjek II gambaran kondisinya saat menjalin rapportsubjek terlihat gelisah, saat 

menceritakan penyakitnya subjek terlihat tersengal-sengal. Subjek menceritakan bahwa 

proses kemoterapi adalah hal yang menakutkan karena dampak yang ditimbulkan dari 

kemoterapi tersebut. Subjek merasa khawatir bila nantinya kondisinya memburuk saat 

menjalani kemoterapi. Akibatnya, subjek pun juga merasa mudah tersinggung bila ada 

anggota keluarga yang tidak bisa memahaminya. Peristiwa menjelang kemoterapi juga 

menyebabkan dirinya menjadi sulit untuk tidur malam, gelisah, cepat lelah, dan timbul rasa 

sakit kepala. 
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Saat diberikan baseline I, Subjek I mengeluhkan bahwa dirinya merasa cemas, takut, 

dan mengurung diri saat ini. Subjek merasa bila kemoterapi itu menyakitkan karena 

berdampak pada tubuhnya kelak. Sedangkan Subjek II menceritakan bahwa dirinya 

mengalami kesulitan tidur akibat mimpi buruk semalam, nafsu makan menurun, mudah 

marah bila suami dan anaknya melakukan sesuatu yang kurang berkenan bagi dirinya. 

Selama proses pemberian treatment menggunakan musik New Age, Subjek I mengalami 

penurunan perasaan tegang. Subjek menuturkan bila dulunya sebelum kemoterapi jauh-jauh 

hari pasti merasakan tegang menjelang hari H kemoterapi, sekarang perasaan tegangnya 

muncul sehari sebelum pelaksanaan kemoterapi. Nafsu makannya pun mengalami 

perubahan dari yang sebelumnya menurun sekarang memiliki nafsu makan supaya saat 

menjalani kemoterapi kondisinya lebih sehat. Pengalaman mimpi buruk sebelum 

kemoterapi pun sudah tidak dialami olehnya sekarang ini. Saat menjalani proses kemoterapi 

pun subjek merasa lebih tenang dan rasa sakit yang ia keluhkan seperti sakit perut, badan 

lemas pun sudah berkurang. Penurunan ini terjadi saat diberikan treatment ketiga dan 

seterusnya. Sedangkan pada Subjek II selama proses treatment juga menunjukkan 

perubahan emosinya. Subjek terlihat lebih stabil emosinya daripada saat proses menjalin 

rapport dan baseline I. Subjek juga menceritakan bahwa kesulitan tidurnya pun sudah 

berkurang. Bila dahulu beberapa hari menjelang kemoterapi subjek merasa sulit untuk tidur 

malam. Subjek akan tidur bila sudah tengah malam, seperti pada saat jarum jam 

menunjukkan pukul 02.00 pagi. Sekarang ritme tidur subjek lebih teratur, yaitu pukul 21.00 

ataupun 22.00. Namun untuk nafsu makannya masih kurang meningkat menurut penuturan 

subjek II ini. 

Setelah tahap treatment berakhir, diberikan pengukuran Baseline II sebanyak tiga kali 

pengukuran. Pada tahap ini, Subjek I menceritakan bahwa dirinya mengalami penurunan 

gejala kecemasan, meliputi penurunan perasaan tegang, khawatir, tidak mengurung diri lagi, 

peningkatan nafsu makan, dan penurunan keluhan-keluhan rasa sakit seperti perasaan lemas, 

perut terasa sakit, denyut jantung berdebar-debar. Sedangkan Subjek II juga menyatakan 

bahwa dirinya merasa lebih tenang saat menghadapi kemoterapi lanjutan. Gejala-gejala 

kecemasan yang ia rasakan, seperti denyut jantung berdebar-debar, perasaan khawatir, takut, 

gelisah saat akan menghadapi kemoterapi juga mulai berkurang intensitasnya, kontrol 

emosinya pun jauh lebih baik daripada saat sebelum diberikan treatment.  

Satu bulan setelah pengukuran Baseline II berakhir, diberikan sesi Follow Up. Subjek 

I dan Subjek II diberikan skala kecemasan untuk mengetahui apakah kecemasannya 

mengalami perubahan ataupun tidak seperti pada kondisi Baseline II. Hasil pengukuran 
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Follow Up ini menunjukkan bahwa Subjek I dan Subjek II mengalami pengurangan 

kecemasan saat menjalankan kemoterapi. 

 

c.  Analisis Data  

SUBJEK I 

Subjek I adalah seorang wanita yang menderita kanker payudara  stadium 2A yang 

telah mendapatkan pengobatan berupa mastektomi dan kemoterapi pertama kali di Rumah 

Sakit Umum Pusat Kariadi, Semarang. Subjek berusia 33 tahun saat menderita kanker 

payudara ini. Subjek merupakan seorang istri dan pekerja di salah satu perusahaan swasta 

di kota Semarang. Semenjak jatuh sakit, subjek memutuskan untuk resign dari perusahaan 

tempatnya bekerja dan fokus pada pengobatan yang ia jalani. Subjek memiliki 2 anak yang 

masih duduk dibangku sekolah dasar dan taman kanak-kanak. 

 

Grafik 1. Perkembangan Skala Kecemasan Subjek I (Baseline I – Follow Up). 

Keterangan : 
HADS : The Hospital Anxiety and Depression ScaleP.1  : Pengukuran 1 saat treatment 
HARS : Hamilton Anxiety Rating Scale          P.2  : Pengukuran 2 saat treatment 
TMAS : The Taylor Manifest Anxiety Scale        P.3 : Pengukuran 3 saat treatment 
B.I.1 : Baseline I Pengukuran 1     B.II.1   : Baseline II Pengukuran 1 
B.I.2 : Baseline I Pengukuran 2        B.II.2    : Baseline II Pengukuran 2 
B.I.3 : Baseline I Pengukuran 3       B.II.3   : Baseline II Pengukuran 3 
 
 
Tabel 2. Skor Pengukuran Subjek I 

Skala B.I.1 B.I.2 B.I.3 P.1 P.2 P.3 B.II.1 B.II.2 B.II.3 FU 

Skala HADS 20 20 19 - - - 12 12 12 11 

Skala HARS 50 51 49 49 40 39 24 24 23 23 

Skala TMAS 42 42 41 - - - 25 25 25 24 
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Baseline I. Skala HADS, HARS, dan TMAS menunjukkan bahwa kecemasan subjek 

menjelang kemoterapi terlihat tinggi. Skor yang diperoleh untuk ketiga skala 

kecemasanselama tiga kali pengukuran menunjukkan angka, sebagai berikut : Skala HADS 

skor yang diperoleh adalah 20, 20, dan 19. Skala HARS skor yang diperoleh yaitu 50, 51, 

dan 49, sedangkan untuk skala TMAS skor yang diperoleh adalah 42, 42, dan 41. Tingginya 

skor kecemasan ini sesuai dengan penuturan subjek I saat pengukuran baseline I pertemuan 

pertama yang menyatakan bahwa : 

“Saya merasa cemas, takut, dan mengurung diri saat ini.. Saya rasa kemoterapi itu 
menyakitkan karena berdampak pada tubuhnya kelak... Saya juga gelisah menunggu 
hari-hari menjelang kemoterapi. Rasanya tidak karuan mbak....” 

 

Pada pengukuran kedua dan ketiga tahap Baseline I, subjek pun berkata : 

“Saya kira hasilnya sama saja mbak dari yang kemarin... karena saya masih merasakan 
takut, khawatir, dan sulit tidur malah semalam mbak...” 
 
Berdasarkan hasil observasi selama baseline I ini, kecemasan tampak saat subjek 

dengan mata berkaca-kaca menceritakan ketakutannya. Beberapa kali subjek selalu 

menggerak-gerakkan kakinya saat bercerita. Subjek juga tampak murung. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan denyut nadi pun tergolong tinggi, yaitu 110 per menit. Sedangkan untuk 

normalnya adalah antara 60 – 100 denyut per menit. Subjek juga tampak gelisah saat diminta 

untuk mengisi skala yang diberikan. 

Treatment.Treatment menggunakan musik New Age diberikan sebanyak enam kali 

dimana pengukurannya diberikan sebanyak tiga kali. Pengukuran 1 diberikan ketika 

treatment pertama selesai dilakukan. Skor pada skala HARS menunjukkan kesamaan antara 

skor pada baseline I pengukuran 3, yaitu 49. Skor yang sama ini diindikasikan karena 

treatment tahap pertama subjek masih memiliki kecemasan yang tinggi menghadapi 

kemoterapi. Pengukuran 2 dilakukan setelah treatment tahap ketiga diberikan menggunakan 

skala HARS. Pada pengukuran kedua ini terjadi penurunan skor kecemasan dari yang 

sebelumnya (pada pengukuran 1), yaitu dari skor 49 menjadi 40. Pada pengukuran 3 

diberikan setelah treatment tahap kelima selesai dilakukan.  Skor pengukuran menunjukkan 

penurunan menjadi angka 39, dimana sebelumnya skor tersebut adalah 40.  

Dari pengukuran 1 hingga 3 pada tahap treatment ini menunjukkan tren penurunan skor 

skala HARS yang diberikan pada subjek I. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian musik 

New Agepada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi memiliki pengaruh untuk 

menurunkan kecemasan. 
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Pemberian treatment menggunakan musik New Age memberikan dampak yang positif 

bagi Subjek I. Menurut penuturan Subjek pada saat pengukuran 3 diberikan : 

“Mbak saya sekarang jauh lebih tenang. Rasa cemas dan khawatir masih ada namun 

tidak seperti dulu... Dulu saya sering memikirkan masalah bagaimana nanti 
kemoterapinya..dan membuat saya takut mbak sehingga kalau malam saya jadi sulit 
untuk tidur. Apalagi kalau sudah mendekati hari H kemoterapi, rasanya gimana gitu 
mbak...sekarang saya lebih siap menghadapi kemoterapi...rasa deg-degannya tidak 
sesering dulu..sekarang jika mau kemoterapi saya mau makan banyak, apa saja supaya 
pas kemoterapi kuat...” 
 
Baseline II. Baseline II dilakukan setelah semua tahapan treatment selesai diberikan. 

Skala yang diberikan sama dengan skala yang diberikan pada saat Baseline I. Skor pada 

masing-masing skala adalah : 12, 12, dan 12 untuk skala HADS. 24, 24, dan 23 untuk skala 

HARS, sedangkan pada skala TMAS menunjukkan skor 25, 25, 24. Dilihat dari skor pada 

ketiga skala kecemasan ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan pada baseline I 

maupun pengukuran 1, 2, dan 3 tahap treatment. Perubahan skor pada ketiga skala ini 

diindikasikan bahwa subjek mengalami perubahan dari yang sebelumnya merasa takut, 

cemas, khawatir, dan beberapa gejala kecemasan lainnya saat menjalani kemoterapi namun 

kemudian diberikan treatment musik New Age, subjek menjadi lebih tenang dan siap 

menghadapi kemoterapi. Musik New Age dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan 

yang dialami oleh Subjek I. 

Berdasarkan hasil observasi pada tahap baseline II ini, subjek terlihat lebih tenang 

tampak dari ekspresi wajahnya. Tutur katanya pun tidak terbata-bata dan bola matanya saat 

bercerita terlihat fokus, tidak banyak bergerak kearah kanan, kiri, atas, bawah. Denyut nadi 

subjek pun tercatat 80 kali per menit.  

Follow Up dilakukan satu bulan setelah baseline II diberikan. Skala yang diberikan 

sama dengan skala pada saat baseline I dan baseline II, yaitu menggunakan skala HADS, 

HARS, dan TMAS. Skor pada setiap skala adalah sebagai berikut : HADS skor yang 

diperoleh 11, HARS : 23, dan TMAS adalah 24. Skor pada masing-masing skala 

menunjukkan adanya kemajuan (progress)  jika dibandingkan dengan pengukuran 

sebelumnya meskipun kemajuan tersebut terlihat tidak terlalu banyak. 

Pada saat follow up dilakukan, subjek I mengatakan : 

“...saya sekarang kalau mau kemoterapi harus semangat mbak...supaya cepat 

sembuh...rasa takut, was-was, dan lainnya harus dilawan ya mbak... pas dengerin 
musiknya dulu itu, saya merasa tenang mbak...enak didengerinnya..ngasih efek 
menenangkan...” 

Penjelasan setiap Skala Subjek I 
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 Gejala kecemasan umum pada penelitian ini mengacu pada kriteria diagnostik pada 

DSM IV, hanya saja gejala kecemasan yang diukur berdasarkan ketiga skala yang 

digunakan, yaitu skala HARS, HADS, dan TMAS. Gejala kecemasan dikelompokkan 

menjadi 4 gejala/aspek, yaitu gejala fisiologis, kognitif, afektif, dan konatif. 

1. Skala HADS 

 

Grafik 2. Skala HADS Subjek I (Baseline I – Follow Up) 
 
Pada grafik 2 diperoleh informasi bahwa aspek fisiologis subjek mengalami penurunan 

dari baseline I ke baseline II dan Follow Up. Skor subjek pada pengukuran baseline I adalah 

3, 3, dan 3. Kemudian ketika diberikan baseline II setelah tretmen mengalami penurunan 

menjadi 1, 1, dan 1. Skor ini cenderung stabil hingga pemberian follow up satu bulan 

kemudian, yakni skor yang diperoleh adalah 1. Pada aspek kognitif juga terdapat tren 

penurunan walaupun hanya satu skor saat pengukuran baseline I hingga follow up. Skor 

yang diperoleh subjek adalah 4, 4, dan 4 untuk baseline I dan 3, 3, 3, 3 untuk baseline II 

hingga follow up. Aspek afektif subjek juga mengalami penurunan gejala kecemasan, hal 

ini terlihat dari skor yang diperoleh subjek saat baseline I hingga follow up yang 

menunjukkan grafik penurunan. Skor yang diperoleh subjek pada aspek afektif ini adalah 8, 

8, dan 8 untuk baseline I. Sedangkan baseline II dan Follow up skor yang diperoleh adalah 

6, 6, 6, dan 5. Aspek konatif dari kecemasan subjek juga mengalami penurunan, dari skor 

5, 5, dan 4 untuk baseline I menjadi 2, 2, 2 untuk baseline II, serta cenderung stabil untuk 

follow up-nya, yaitu skor 2. 

2. Skala HARS 
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Grafik 3. Skala HARS Subjek I (Baseline I – Follow Up) 
 
Hasil analisis grafik skala HARS Subjek I juga terlihat mengalami tren penurunan pada 

masing-masing aspek kecemasan. Aspek fisiologis subjek yang pada pengukuran awal 

(baseline I) menunjukkan skor yang tergolong tinggi, yakni 30, 31, dan 29. Saat diberikan 

tretmen dan diberikan pengukuran sebanyak tiga kali, diperoleh skor 29, 27, dan 26. Setelah 

tretmen berakhir, diberikan baseline II tampak penurunan yang berarti dari subjek I atas 

gejala fisiologis dari kecemasan yang ia alami, dan diperoleh hasil 14, 14, dan 14, sedangkan 

untuk follow up skor yang diperoleh adalah 14 . Aspek kognitif subjek saat baseline I 

diperoleh skor 4, 4, dan 4. Saat diberikan tretmen dan dilakukan pengukuran, skor yang 

diperoleh adalah 4, 3, dan 3. Baseline II dan Follow Up skor yang diperoleh adalah 3, 3, 3, 

dan 3. Aspek afektif subjek juga mengalami penurunan setelah diberikan tretmen. Hal ini 

tampak pada grafik dimana saat diberikan baseline I skor yang diperoleh subjek adalah 8, 

8, dan 8. Pengukuran saat pemberian tretmen diperoleh skor 8, 5, dan 5. Baseline II skor 

yang diperoleh adalah 3, 3, dan 3, sedangkan saat follow up skor yang diperoleh juga tetap 

3. Pada skala HARS ini, aspek konatif subjek juga dianalisis sehingga tampak pada grafik 

juga. Baseline I aspek konatif ini diperoleh skor 8, 8, dan 8. Pengukuran saat tretmen 

diperoleh skor 8, 5, 5. Baseline II dan follow up diperoleh skor 4, 4, 3, dan 3.  

3. Skala TMAS 
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Grafik 4. Skala TMAS Subjek I (Baseline I – Follow Up) 
 
Grafik 4 menunjukkan hasil analisis grafik skala TMAS subjek I. Dari grafik tersebut 

diperoleh informasi bahwa keempat aspek kecemasaan yang dialami oleh subjek juga 

mengalami tren penurunan. Aspek fisiologis subjek saat baseline I diperoleh skor 10, 10, 

dan 10. Saat baseline II dan follow up diperoleh skor 5, 5, 5, dan 4. Pada aspek kognitif 

diperoleh skor 7, 7, dan 6 untuk baseline I. Skor 4, 5, 5 untuk baseline II dan skor 5 untuk 

follow up-nya. Aspek afektif subjek juga mengalami penurunan skor dari 20, 20, dan 20 

untuk baseline I, kemudian menurun menjadi 13, 12, dan 12 untuk baseline II, serta 12 untuk 

follow up-nya. Aspek konatif subjek juga tampak menurun dari skor 5, 5, dan 5 baseline I, 

menjadi 3, 3 dan 3 untuk baseline II, serta 5 pula untuk follow up. 

 

SUBJEK II 

Subjek II adalah wanita dengan kanker payudara stadium 2B yang telah melakukan 

pengobatan untuk kankernya tersebut berupa mastektomi (salah satu payudaranya diangkat 

dengan pembedahan) dan sedang menjalani kemoteropi tahap 1. Subjek berusia 35 tahun 

dan tinggal di kota Kendal. Saat ini subjek sedang melakukan pengobatan di RS Kariadi 

Semarang. Subjek memiliki dua orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan dimana sang 

anak masih duduk dibangku sekolah dasar. Subjek mengalami kecemasan yang tinggi saat 

menghadapi kemoterapi. Bayangan buruk akan dampak kemoterapi merupakan stressor 

untuknya. Selama pengobatan ini, Subjek memilih untuk kos di sekitar rumah sakit daripada 

harus bolak-balik Kendal – Semarang. Di Semarang ini, Subjek ditunggu oleh ibu 
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kandungnya, karena suami harus mengurus anak-anaknya, sekolah dan segala keperluannya. 

Disamping itu, suami juga bekerja di Kendal. Subjek II adalah seorang ibu rumah tangga 

selama ini. 

 

Grafik 5. Perkembangan Skala Kecemasan Subjek II (Baseline I – Follow Up). 

 

Tabel 3. Skor Pengukuran Subjek II 

Skala B.I.1 B.I.2 B.I.3 P.1 P.2 P.3 B.II.1 B.II.2 B.II.3 FU 

Skala HADS 21 21 21 - - - 11 11 10 10 

Skala HARS 48 50 48 48 39 35 23 23 22 22 

Skala TMAS 40 40 41 - - - 25 25 24 23 

 

Baseline I.Berdasarkan hasil observasi terhadap subjek II, subjek terlihat tegang dan 

mudah terpancing amarahnya bila merasa kurang berkenan, gelisah, dan bergetar suaranya 

saat bercerita. Denyut nadi subjek saat dilakukan pemeriksaan juga tergolong tinggi, yaitu 

105 per menit.  

Pada Subjek II ini, skala HADS, HARS, dan TMAS menunjukkan bahwa kecemasan 

subjek menjelang kemoterapi juga tinggi. Skor yang diperoleh untuk ketiga skala kecemasan 

selama tiga kali pengukuran menunjukkan angka, sebagai berikut : Skala HADS skor yang 

diperoleh adalah 21, 21, dan 21. Skala HARS skor yang diperoleh yaitu 48, 50, dan 48, 

sedangkan untuk skala TMAS skor yang diperoleh adalah 40, 40, dan 41. Pada sesi baseline 

I ini Subjek mengatakan bahwa: 
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“saya takut mbak...(tersengal-sengal nafasnya)..kemoterapi itu tidak enak mbak.. 

membuat badan rasanya tidak karuan.. Saya khawatir bila nantinya kondisinya memburuk 

saat menjalani kemoterapi. Rasanya saya ingin marah kalau suami atau anak-anak gak 

mudeng dengan keinginan saya..saya jadi sulit untuk tidur malam, gelisah, cepat lelah, dan 

timbul rasa sakit kepala... aduh mbak, kepala rasanya cekot-cekot kalau mikirin 

kemoterapi..” 

 
Treatment.Treatment menggunakan musik New Age diberikan sebanyak enam kali 

dimana pengukurannya diberikan sebanyak tiga kali, seperti yang dilakukan pada Subjek I. 

Pengukuran 1 juga diberikan ketika treatment pertama selesai dilakukan. Skor pada skala 

HARS menunjukkan kesamaan antara skor pada baseline I pengukuran 3, yaitu 48. Skor 

yang sama ini diindikasikan karena treatment tahap pertama subjek masih memiliki 

kecemasan yang tinggi menghadapi kemoterapi. Pengukuran 2 dilakukan setelah treatment 

tahap ketiga diberikan menggunakan skala HARS. Pada pengukuran kedua ini terjadi 

penurunan skor kecemasan dari yang sebelumnya (pada pengukuran 1), yaitu dari skor 48 

menjadi 39. Pada pengukuran 3 diberikan setelah treatment tahap kelima selesai dilakukan.  

Skor pengukuran menunjukkan penurunan, dimana sebelumnya skor tersebut adalah 39 

menjadi35.  

Jika dilihat dari pengukuran 1 hingga 3 pada tahap treatment ini menunjukkan tren 

penurunan skor skala HARS yang diberikan pada subjek II. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa musik New Age yang diberikan pada Subjek II mampu untuk menurunkan 

kecemasannya saat menghadapi kemoterapi. 

Pemberian treatment menggunakan musik New Age memberikan dampak yang positif 

pula bagi Subjek II. Penurunan ini terjadi saat diberikan treatment ketiga dan 

seterusnya.Subjek II juga menunjukkan perubahan emosinya daripada saat proses rapport 

dan baseline I.  Subjek mengatakan : 

“Mbak sekarang kesulitan tidur sudah berkurang. Bila dahulu beberapa hari 
menjelang kemoterapi saya merasa sulit untuk tidur malam.Saya tidur kalau sudah 
tengah malam, seperti pada saat jarum jam menunjukkan pukul 02.00 pagi. Sekarang 
ritme tidur subjek lebih teratur, yaitu pukul 21.00 ataupun 22.00. Tapi mbak, nafsu 
makan saya masih kurang naik... kenapa ya? Apa karena sejak dulu memang saya 
susah makan, makannya milih-milih sih..” 
 

Baseline II. Baseline II dilakukan setelah semua tahapan treatment selesai diberikan. 

Skala yang diberikan sama dengan skala yang diberikan pada saat Baseline I. Skor pada 

masing-masing skala adalah : 11, 11, dan 10 untuk skala HADS. 23, 23, dan 22 untuk skala 
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HARS, sedangkan pada skala TMAS menunjukkan skor 25, 25, 24. Bila dilihat skor 

kecemasan pada ketiga skala ini juga menunjukkan tren penurunan dibandingkan pada 

baseline I maupun pengukuran 1, 2, dan 3 tahap treatment. Perubahan skor pada ketiga skala 

ini diindikasikan bahwa subjek II juga mengalami penurunan gejala kecemasan saat 

menjalani kemoterapi setelah diberikan treatment musik New Age.Subjek menjadi lebih 

tenang dan siap menghadapi kemoterapi. Pemberian musik New Ageini juga dapat 

mengurangi kecemasan yang dialami oleh Subjek II. 

Saat pengukuraan ke 3 Baseline II ini subjek terlihat lebih tenang dan tersenyum pada 

peneliti saat diberikan skala. Subjek mengatakan :  

“Mbak musiknya memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam diri saya saat 
menunggu kemoterapi ini...Saya jadi merasa lebih baik daripada dulu..” 
 

Follow Up dilakukan satu bulan setelah baseline II diberikan. Skala yang diberikan 

sama dengan skala pada saat baseline I dan baseline II, yaitu menggunakan skala HADS, 

HARS, dan TMAS. Skor pada setiap skala adalah sebagai berikut : HADS skor yang 

diperoleh 10, HARS : 22, dan TMAS adalah 23. Skor pada masing-masing skala 

menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan pengukuran sebelumnya 

meskipun kemajuan tersebut terlihat tidak terlalu banyak. 

Pada saat follow up dilakukan, subjek II menuturkan : 

“makasih ya mbak, sudah membantu saya..saya sekarang sudah bisa tidur dengan 
nyenyak, tidak kayak dulu lagi..kalau pun masih ada rasa cemas saat menjelang kemo, 
tapi itu kan manusiawi ya mbak.. Cuma saya sekarang lebih tenang, legowo saja demi 
kesembuhan mbak...karena anak-anak masih membutuhkan saya...ketakutan-ketakutan 
akan kemo harus dilawan ya mbak...” 
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Penjelasan setiap Skala Subjek II 

1. Skala HADS 

 

Grafik 6. Skala HADS Subjek II (Baseline I – Follow Up) 
 

Grafik 6 menunjukkan kondisi kecemasan subjek II menurut skala HADS.  Terdapat 4 

aspek kecemasan, yaitu fisiologis, kognitif, afektif, dan konatif yang dapat diukur. 

Berdasarkan analisis grafik di atas diperoleh hasil sebagai berikut. Aspek fisiologis skor 

yang diperoleh saat baseline I adalah 3, 3, dan 3. Sedangkan saat baseline II hingga follow 

up skor yang diperoleh adalah 1, 1, 1, dan 1. Aspek kognitif kecemasan subjek menunjukkan 

skor 5, 4, dan 5 pada saat baseline I dan skor 3, 3, dan 3 untuk baseline II serta skor 3 pula 

untuk follow up. Aspek afektif subjek II juga menunjukkan tren penurunan, tampak dari 

skor yang diperoleh subjek, yakni 9, 10, dan 9 saat baseline I, skor 5, 5, 4 saat baseline II, 

serta skor 4 untuk follow up. Pada aspek konatif skor yang diperoleh subjek adalah 4, 4, dan 

4 untuk baseline I, skor 2, 2, dan 2 untuk baseline II, serta skor 2 untuk follow up-nya. Dari 

keempat aspek kecemasan yang diungkap, tampak adanya penurunan kecemasan yang 

dialami oleh subjek II ini berdasarkan skala HADS. 
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2. Skala HARS 

 

Grafik 7. Skala HARS Subjek II (Baseline I – Follow Up) 
 

Pengukuran menggunakan skala HARS juga menunjukkan tren penurunan atas 

kecemasan yang dialami oleh subjek II ini. Keempat aspek yang diungkap menunjukkan 

tren grafik yang cenderung menurun. Aspek/gejala fisiologis subjek II pada skala HARS ini 

menunjukkan skor 30, 31, dan 30 saat baseline I. Skor 30, 26, dan 23 diperoleh saat subjek 

mendapatkan tretmen. Pengukuran saat baseline II dan follow up diperoleh hasil 13, 13, 12, 

dan 12. Aspek kognitif subjek diperoleh skor 2, 3, dan 2 saat baseline I. Skor 2, 2, dan 2 

saat tretmen, skor 1, 1, dan 1 saat baseline II, serta skor 1 saat follow up. Aspek afektif 

subjek diperoleh skor 8, 8, dan 8 untuk baseline I. Skor 8, 6, dan 5 saat diberikan tretmen, 

5, 5, dan 4 untuk baseline II, serta 4 untuk follow up. Pengukuran kecemasan pada aspek 

konatif menunjukkan skor 8, 8, dan 8 untuk baseline I, skor 8, 5, dan 5 untuk tretmen, 4, 4, 

dan 5 untuk baseline II, serta 5 untuk follow up. Dari keempat aspek kecemasan ini tampak 

tren penurunan berdasarkan skala HARS. 

 

3. Skala TMAS 

Grafik 8 menunjukkan tren penurunan kecemasan subjek II berdasarkan skala TMAS. 

Berdasarkan pengukuran menggunakan skala ini, diperoleh hasil sebagai berikut. Aspek 

fisiologis, subjek II memperoleh skor 11, 11, dan 10 saat baseline I, skor 7, 7, dan 7 saat 

baseline II, dan skor 7 saat follow up. Pada aspek kognitif diperoleh skor 6, 6, dan 6 saat 

diberikan baseline I, skor 4, 4, dan 4 saat baseline II, kemudian diberikan follow up satu 
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bulan kemudian dan diperoleh skor 4, yang cenderung konsisten dengan skor saat baseline 

II. Aspek afektif diperoleh skor 16, 16, dan 18 saat baseline I, skor 10, 10, dan 10 saat 

baseline II, serta skor 9 saat follow up. Aspek konatif menurut skala TMAS juga diperoleh 

skor 7, 7, dan 7 saat diberikan baseline I. Skor 4, 4, dan 3 saat baseline II, serta skor 3 pula 

saat diberikan follow up. 

 

Grafik 8. Skala TMAS Subjek II (Baseline I – Follow Up) 
 
 

Kecemasan yang dialami oleh subjek I dan subjek II saat menghadapi kemoterapi 

berupa perasaan was-was, cemas, takut, khawatir, sulit tidur, nafsu makan menurun, dan 

sebagainya berdampak pada keadaan fisiologisnya dan kesehatannya.Pemberian Musik New 

Age membantu kedua subjek untuk melewati proses kemoterapi dengan baik dan berdampak 

positif pula terhadap kesehatannya. Berikut adalah perbandingan perkembangan Skala 

antara Subjek I dan II, yang menunjukkan penurunanKecemasan setelah mendapatkan 

treatment menggunakan Musik New Age. 
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SUBJEK I 
 

 
 
 
SUBJEK II 
 

 
 
BASELINE I                TREATMENTBASELINE II        FOLLOW UP 
 
Grafik 9. Perbandingan Perkembangan Skala Subjek I dan II 
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