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ABSTRAK 

Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme yang disebabkan dengan 

meningkatnya kadar glukosa darah. penatalaksanaan pada pasien diabetes 

mellitus dengan teknik progressive muscle relaxation. Teknik progressive 

muscle relaxation dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Tujuan dilakukan 

studi kasus ini untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

diabetes mellitus dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jenis penelitian ini 

dengan menggunakan metode deskriptif yaitu pendekatan pada studi kasus. 

Subjek dalam studi kasus ini adalah dengan diagnosa keperawatan 

ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan dengan diabetes mellitus. Hasil 

studi kasus ini menunjukkan bahwa pada Ny.S dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi dengan masalah ketidakstabilan kadar gula darah dilakukan tindakan 

dengan memberikan teknik progressive muscle relaxation pada tanggal 18-20 

februari 2020 didapatkan hasil penurunan kadar gula darah dari 210 mg/dL 

menjadi 195 mg/dL. progressive muscle relaxation pada pasien diabetes mellitus 

untuk menurunkan kadar gula darah. 

Kata kunci : Diabetes mellitus tipe II, penurunan kadar gula darah, Progressive muscle 

relaxtion . 
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Abstract 
 

Diabetes mellitus is a metabolic disorder caused by increased blood glucose level 

management in a diabetic patients mellitus with progressive muscle relaxation technique. 

Progressive technique muscle relaxation can lower blood sugar levels. Purpose done case 
study ii to determine the description of nursing care in patients diabetes mellitus in meeting 

nutritional needs. This type of research by using a descriptive method, namely the approach 

to case studies the subject of this case study is nursing diagnoses instability in blood sugar 
levels associated with diabetes mellitus. Result this case study shows that Mrs.S is in 

fulfilling her needs nutrition with the problem of instability of blood sugar levels are taken 

measures by providing progressive muscle relaxation technique on 18-20 February 2020, 

the results showed a decrease in blood sugar levels from 210 mg/dl to 195 mg/dl progressive 
muscle relaxation in diabetes mellitus patients to lower blood sugar levels.  

 
Keywords: IL type diabetes mellitus, blood sugar levels, progressive muscle relaxation. 

 

PENDAHULUAN  
Diabetes mellitus (DM) sering 

disebut juga penyakit gula darah 

merupakan penyakit gangguan 

metabolisme yang disebabkan 

karena kelenjar pancreas tidak 

dapat memproduksi cukup hormon 

insulin atau karena tubuh tidak 

dapat menggunakan hormone 

insulin dengan baik dan melebihi 

kadar gula darah yang semestinya 

diterima tubuh (Pusdatin 

Kemenkes RI, 2014).  

Menurut International of Diabetic Federation 

(IDF, 2015) terdapat 415 juta orang dengan 

diabetes di dunia dan diprediksi 25 tahun 

mendatang akan meningkat menjadi 642 juta 

orang. Dari hasil (Riskesdas tahun 2013), di 

Indonesia jumlah penderita diabetes mellitus 

sekitar 12 juta dengan usia >15 tahun yang 

terkena diabetes mellitus. Berdasarkan hasil 

rekapitulasi data penyakit tidak menular dinas 

kesehatan Jawa Tengah 2015, kasus pasien 

diabetes mellitus (DM) menempati urutan 

kedua yang terbanyak dengan sebesar 18,33% 

dari 603.840 kasus yang terjadi. Di provinsi 
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Jawa Tengah sendiri tahun 2015 

Diabetes Mellitus sebesar 18,33 

terjadi peningkatan dibandingkan 

tahun 2014 dengan sebesar 16,53 

(Dinkes Jateng, 2015). Diabetes 

Mellitus (DM) terjadi peningkatan 

kasus dari 683 kasus pada tahun 

2013 naik menjadi 1683 kasus di 

tahun 2014 di Salatiga dan jumlah 

kasus diabetes mellitus ditahun 

2015 sebanyak 2020 kasus 

penderita penyakit diabetes 

mellitus (Dinkes Kota Salatiga, 

2015). 

Data Kementrian 

Kesehatan tahun 2013 diperoleh 

informasi 6,7% kematian 

disebabkan oleh komplikasi 

penyakit DM yang menjadikan 

oenyakit ini sebagai penyakit yang 

perlu diwaspadai. Karena penyakit 

ini tidak menyadari bahwa mereka 

menderita penyakit ini sampai 

terjadi komplikasi. Pengelolaan 

diabetes mellitus menjadi hal yang 

penting karena penyakit ini 

merupakan penyakit yang diderita 

seumur hidup, untuk itu perlu 

pencegahan agar memperlambat 

timbulnya komplikasi sedini 

mungkin (PERKENI, 2015). 

Pengendalian kadar 

gula darah pada penderita 

diabetes mellitus diperlukan 

penatalakasanaan untuk pasien 

diabetes mellitus yaitu dengan 

diet, latihan fisik atau exercise, 

obat penurun gula darah, 

pendidikan kesehatan dan 

memonitoring kadar gula darah 

(Tarwoto, 2012). Selain tindakan tadi 

masyarakat juga melakukan pengobatan 

dengan komplementer yaitu 

penanggulangan penyakit yang dilakukan 

sebagai pendukung pengobatan medis 

konvensional sebagai pilihan pengobatan 

diluar tenaga medis, seperti relaksasi 

olahraga, pijat refleksi, doa, umpan balik 

biologis, hipnoterapi, terapi konvensional, 

yaitu sentuhan terapeutik dan diagnostic 

yang spesifik terhadap praktek yang perlu 

pelatihan khusus (Potter & Perry, 2010). 

Progressive Muscle Relaxation (Sheila, 

2016) mengarah perhatian  pasien 

membedakan perasaan yang dialami 

kelompok otot dilemaskan. Progressive 

Muscle Relaxation mengarahkan perhatian 

pasien untuk membedakan perasaan yang 

dialami saat kelompok otot dilemaskan dan  

bandingkan dengan ketika otot dalam 

kondisi tegang, progressive muscle 

relaxation bermanfaat untuk menurunkan 

resistensi dan menaikkan pembuluh darah. 

Aktifitas fisik yang menggabungkan 

teknik relaksasi pada pasien diabetes mellitus 

dengan Progressive Muscle Relaxation 

merupakan teknik mengelola system saraf 

simpatis dan parasimpatis sehingga relaksasi 

Progressive Muscle Relaxation dapat 

menurunkan kadar glukosa darah pada pasien 

diabetes mellitus dilakukan dengan cara 

merelaksasikan otot dengan dua tahapan, yaitu 

dengan memberikan kontraksi atau ketegangan 

pada otot dan menghentikan tegangan tersebut 

lalu kemudian memusatkan perhatian terhadap 

otot tersebut sehingga kondisi tubuh menjadi 

rileks (Mashudi, 2012). 

Menurut hasil penelitian (Wahyudi & 

Arlita 2019) menunjukkan bahwa aktivitas 

fisik menggunakan teknik Progressive Muscle 



Relaxation efektif untuk 

menurunkan kadar glukosa dalam 

darah, dalam kondisi diabetes 

mellitus tipe 2 rata-rata penurunan 

kadar glukosa dalam darah puasa 

yaitu terkontrol ±30,546 mg/dl 

maupun kadar glukosa dalam 

darah pada penderita diabetes 

mellitus Tipe 2 tidak terkontrol 

60,363 mg/dl. Penelitian ini 

menyarankan bahwa penderita 

diabetes mellitus  tipe 2 untuk 

melakukan aktifitas fisik dan 

relaksasi dengan latihan 

Progressive Muscle Relaxation 

untuk mengendalikan kadar 

glukosa darah dan mencegah 

terjadinya komplikasi. Progressive 

Muscle Relaxation (PMR) dapat 

dilakukan oleh semua orang dalam 

berbagai kondisi, Relaksasi dapat 

menurunkan kadar glukosa darah 

pada pasien diabetes mellitus 

karena dapat menekan hormon-

hormon yang menimbulkan kadar 

glukosa darah tinggi, yaitu 

epinefrin, kortisol, glucagon, 

adrenocorticotropic hormone 

(ACTH), kortikosteroid, dan tiroid 

(Setyohadi & Kusharya, 2011).



 

.METODE PENELITIAN 

 

Studi kasus ini dilakukan 

untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien diabetes 

mellitus dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi. 

 

Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu orang pasien diabetes 

mellitus dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi. Tempat penelitian di ruang 

Dahlia RST Dr Asmir Salatiga pada 

tanggal 18 Februari 2020 sampai 20 

Februari 2020. 

 

HASIL 

 

Hasil pengkajian didapatkan data 

pasien mengatakan mengeluh badan 

lemas dan luka pada tungkai kaki bagian 

bawah sebelah kiri. Selama dilakukan 

pengkajian pada tanggal 18 Februari 

2020, klien mengatakan pusing saat 

melakukan aktivitas atau bergerak, 

pusing berkurang saat beristirahat. Saat 

dilakukan pengkajian klien mengeluh 

badannya lemas dan luka dikaki kiri 

yang menyebabkan nyeri, tangan kiri 

terpasang infus RL 20 tpm. 

Klien mengatakan memiliki 

riwayat penyakit Diabetes Mellitus dan 

sempat dirawat di Rst. Dr Asmir Salatiga 

3 bulan yang lalu. Hasil pengkajian 

riwayat kesehatan keluarga didapatkan 

klien mengatakan bahwa dianggota 

keluarganya tidak ada yang memiliki 

riwayat penyakit Diabetes Mellitus. 

Pengkajian nutrisi dan metabolik klien 

didapatkan ketika klien mengatakan 

sebelum sakit makan 3x sehari dan 1 

porsi habis, selama sakit klien 

mengatakan makan 3x sehari dan hanya 

setengah porsi habis, klien mengatakan 

ada program diet ½ porsi dari ahli gizi. 

Dari hasil pemeriksaan 

laboratorium pada tanggal 18 februari 

2020, pukul  didapatkan data HBaIC 

11,5 % GOOD Diabetic Control 66%-

Fair Diabetic Control 68%-Pool Diabetic 

Control 78%, Ureum 29.5 mg/dl nilai 

normal 15-45 mg/dl, Creatinin 0.19 

mg/dl nilai normal 0.6-1.1, Glukosa 

Darah Puasa 292 mg/dl nilai rujukan 70-

110 mg/dl, Glukosa 2 jam PP 314 mg/dl 

nilai rujukan 80-140 mg/dl, Asam urat 

6.0 mg/dl nilai rujukan 2.4-6.0 mg/dl, 

Gula Darah Sewaktu 258 mg/dl nilai 

rujukan 70-130 mg/dl. 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa ada pengaruh pemberian 

progressive muscle relaxation terhadap 

penurunan kadar glukosa darah pada 

pasien diabetes mellitus. Pelaksanaan 

pemberian progressive muscle relaxation 

terbukti dapat mengontrol gula dalam 

darah pada pasien diabetes mellitus 

(Ramadhan, 2020). Data yang 

didapatkan maka dapat disimpulkan 

bahwa ketidaksatbilan kadar glukosa 

dalam darah sudah teratasi pada tanggal 

18 februari didapatkan GDSsebelum 

tindakan progressive muscle relaxation ; 

230 mg/dl GDSsetelah tindakan 

progressive muscle relaxation 218 mg/dl, 

tanggal 19 februari GDSsebelum 

tindakan progressive muscle relaxation 

232 mg/dl, GDSsetelah tindakan 



progressive muscle relaxation 220 

mg/dl, tanggal 20 februari GDSsebelum 

tindakan progressive muscle relaxation 

210 mg/dl, GDSsetelah tindakan 

progressive muscle relaxation 195 

mg/dl. 

Berdasarkan data diatas dapat 

disimpulkan adanya penurunan kadar 

gula dalam darah dari hari pertama 

sampai hari ketiga. Hasil studi kasus 

yang dilakukan di RST Dr Asmir 

Salatiga diketahui bahwa sesudah 

dilakukan intervensi keperawatan 

dengan memberikan progressive muscle 

relaxation selama 3 hari kelolaan 

berturut-turut didapatkan hasil terjadi 

penurunan gula darah dari 210 mg/dl 

menjadi 195 mg/dl



 

Tabel Evaluasi Gula Darah 

 

 

Hari Hasil pengukuran nilai 

 GDS (mg/dL) 

 Pre Post 

ke-1 230 mg/dL 218 mg/Dl 

ke-2 232 mg/dL 220 mg/Dl 

ke-3 210 mg/dL 195 mg/dL 

 

Berdasarkan data tabel 

diatas dapat disimpulkan adanya 

penurunan kadar gula darah dari 

hari pertama sampai dengan hari 

ketiga. Hasil studi kasus yang 

dilakukan di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta diketahui bahwa sesudah 

dilakukan intervensi keperawatan 

dengan memberikan terapi 

progressive muscle relaxation 

±15-30 menit selama 3 hari 

berturut-turut. Intervensi ini 

dilakukan mulai hari pertama 

sampai dengan hari ketiga maka 

didapatkan hasil pengukuran kadar 

gula darah pada pasien mengalami 

penurunan dari skala 210 mg/dL 

menjadi skala 195 mg/dL 

 

KESIMPULAN  

Pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien diabetes 

mellitus dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi dengan masalah 

keperawatan ketidakstabilan kadar 

gula darah tindakan yang 

dilakukan adalah pemberian teknik 

progressive muscle relaxation 

dengan durasi 3 kali dalam sehari. 

dalam waktu ±15-30 menit selama 3 hari 

didapatkan hasil terjadi penurunan kadar 

glukosa darah dari 210 mg/dL menjadi 195 

mg/dL. Rekomendasi tindakan terapi relaksasi 

progressive muscle relaxation efektif 

dilakukan pada pasien diabetes mellitus 

dengan ketidakstabilan kadar gula darah. 

 

 SARAN 

Terbukti efektif untuk tatalaksana pasien 

diabetes mellitus serta menstabilkan kadar 

glukosa dalam darah. 
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