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ABSTRAK 

Dwi Emi Kurniawati 

PENGARUH TERAPI MUROTAL QS. AR-RAHMAN TERHADAP 

KEBUTUHAN SPIRITUAL PADA LANSIA DI UNIT PELAYANAN 

SOSIAL LANJUT USIA PUCANG GADING SEMARANG 

66 halaman+13 tabel+4 gambar+ 14 lampiran  + xix 

 

Latar Belakang : Jumlah lansia semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga 

muncul berbagai permasalahan salah satunya yaitu masalah kebutuhan spiritual 

lansia yang belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian terapi murotal QS. Ar-Rahman 

terhadap kebutuhan spiritual pada lansia di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia 

Pucang Gading Semarang. 

Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan Non Equivalent Control Group. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Total Sanpling yaitu 

mengambil sampel dari seluruh populasi penelitian dengan menggunakan 

kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah intervensi. Untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh antar variabel, peneliti menggunakan uji statistik wilcoxon 

dan untuk mengetahui ada perbandingan antar 2 kelompok menggunakan uji 

mann whitney. 

Hasil : Berdasarkan hasil analisa dari 25 responden per kelompok penelitian, 

menunjukkan ada pengaruh terapi murotal QS. Ar-Rahman terhadap kebutuhan 

spiritual pada lansia di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading 

Semarang, dengan nilai  value 0,000 ( value <0,05) pada uji wilcoxon dan nilai 

 value 0,322 ( value >0,05) pada uji mann whitney. 

Simpulan : Ada pengaruh dalam pemberian terapi murotal terhadap kebutuhan 

spiritual pada kelompok perlakuan yang mayoritas berusia rentang 60-74 tahun. 

 

Kata Kunci  :  Kebutuhan spiritual, Lansia, Terapi murotal 

Daftar Pustaka  :  31 (2003-2018) 
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ABSTRACT 

Dwi Emi Kurniawati 

EFFECT THERAPY MUROTAL QS. AR-RAHMAN TO SPIRITUAL NEEDS 

IN ELDERLY IN SOCIAL SERVICES UNIT OF THE ELDERLY PUCANG 

GADING SEMARANG 
66 pages+13 tables + 4 pictures + 14 attachments  + xix 

 

Background: The number of elderly increasing every year, so that arise various 

problems one of them is the problem of elderly spiritual needs that are not fully 

fulfilled. The purpose of this study is to know whether the effect of therapeutic 

delivery of murotal QS. Ar-Rahman to the spiritual needs of the elderly in the 

social service house of the elderly Pucang Gading Semarang. 

Method: This research uses a Non-Equivalent Control Group approach. 

Sampling of the research using the Total technique of Sanpling is taking samples 

from the entire research population using questionnaires given before and after 

intervention. To determine whether or not there is a variable influence, the 

researcher uses Wilcoxon 's statistical test and to figure out the comparison 

between the 2 groups using the Mann Whitney Test.  

Results: based on the results of the analysis of 25 respondents per research 

group, showed no therapeutic effect of murotal QS. Ar-Rahman to the spiritual 

needs of the elderly in the home of the elderly social services Pucang Gading 

Semarang, with the value of r value 0.000 (r value < 0.05) in the Wilcoxon test 

and the value of R value 0.322 (r value > 0.05) in the Mann Whitneytest. 

Conclusion: There is an influence in the administering of murotal therapy to 

spiritual needs in the treatment group that majority of the age span 60-74 years. 
 

Keywords :  Spiritual needs, Elderly, Therapy murotal 

Bibliography :  31 (2003-2018) 
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MOTTO 

 

“Aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak” 

(HR. Abu Hurairah) 

“Tuhan telah mendidikku, maka Dia menjadikan pendidikan sebaik-baik 

pendidikan” 

(HR. Ibnu Mas’ud) 

“Hayati, dalami, salami serta pahami siapakah dirimu sebenarnya” 

“Keprofessionalanmu adalah ke ontimenannya dirimu” 

“Apakah tujuan hidup anda, apakah hidup hanya untuk tidur, ataukah tidur untuk 

hidup” 

“Barangsiapa yang bersabar maka dia akan berhasil” 

“Selalu ada harapan bagi mereka yang mau berdo’a, dan masih selalu ada jalan 

bagi mereka yang terus berusaha” 

“Never Think That You Are The Best, You Have To Think How To Do The Best” 

MAN JADA WA JADDA 

 

 

 

Dwi Emi Kurniawati 
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PERSEMBAHAN 

 

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta 

taufik hidayahnya kepada umat-Nya. 

Saya persembahkan hasil karya kecil ini untuk orang-orang yang ada disamping 

saya dan yang senantiasa mendukung dan selalu disamping saya : 

1. Kedua orang tua saya ayahanda Juremi dan ibunda Karyati yang telah 

memberikan kasih sayang yang tulus dan tak pernah berhenti setiap doa yang 

di panjatkan, serta dukungan- dukungan yang sangat luar biasa dan 

semangatnya untuk saya lebih baik lagi. Dan tak lupa saudara kandung saya 

S.T. Prasetyo yang selalu memberikan motivasi dari saya kecil hingga 

sekarang untuk menjadi sesosok pribadi yang berguna khususnya untuk kedua 

orang tua dan selalu membahagiakan kedua orang tua. 

2. Sahabat-sahabat saya di perantauan yang saling memberikan dukungan dari 

maba hingga sekarang yang saling menguatkan satu sama lain untuk 

semangat dalam mewujudkan impian. 

3. Teman-teman seangkatan yang saling mendukung dan menutupi segala 

kekurangan perindividunya. Disisi lain saling mengayomi dengan visi misi 

masuk bareng keluar bareng. Aamiin. 
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Assalamualaikum Wr.Wb. 

 

Alhamdulillahi robbal’alamin  Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

proposal skrisi sebagai syarat untuk mencapai sarjana keperawatan dengan segala 

kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak akan 

terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu saya 

ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada yang 

terhormat : 

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 

2. Iwan Ardian SKM.,M.Kep. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

3. Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep.,Sp.Kep.An. Selaku Kaprodi S1 Keperawatan 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Ns. Nutrisia Nu’im Haiya, M.Kep selaku dosen pembimbing I dan Ns.Iskim 

Luthfa, M.Kep selaku dosen pembimbing II yang telah sabar meluangkan 

waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, ilmu dan  nasehat yang 

bermanfaat dalam penyusun skripsi ini dari awal hingga akhir. 
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5. Seluruh dosen pengajar dan staf Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan serta bantuan kepada penulis selama menempuh studi. 

6. Kepala Rumah Pelayanan Lanjut Usia Pucang Gading Semarang yang 

memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian. 

7. Teristimewa kepada orang tua tercinta Bapak Juremi dan Ibu Karyati, yang 

telah memberikan doa dan dukungan tiada henti untuk anak-anaknya, serta 

kakak saya S.Tego Prasetyo yang senantiasa memotivasi saya dalam 

penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. 

8. Kepada teman dekat saya Elsa Nur Afiana, Elvi Khofsho, Kamelia Awali P., 

Liana Nazmy H., Fadilla Nafa A., Dwi Sri Utami, Wahyu Setyaningrum, Ani 

Zahrotunnisa, dan Ilma Latief yang selaku membantu dan menyemangati 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan tepat 

waktu. 

9. Teman- teman anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Periode 

2017/2018 Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula, yang selalu memberikan 

satu sama lain dan memotivasi dalam proses penulisan proposal ini 

10. Teman-teman satu bimbingan Departemen Komunitas Siti Marfu’ah, Siti 

Alisah, Satrio Kusnanda Murdiqi, M. Agus Arifin, Dian Arum M, Elta Ayu 

M, Era Dahlia, Pujiasih, Muslikhatul K, Aniyatul K, Ririn Y, Mustika Dewi, 
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angkatan 2016  yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah dan 

akan menjadi cerita dimasa tua. 

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka 

dari itu, penulis sangat membutuhkan saran dan kritik sebagai evaluasi bagi 

penulis. Peneliti berharap proposal ini bermanfaat bagi banyak pihak. Akhir kata 

penulis ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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