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ABSTRAK 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang ditandai oleh 

kenaikan kadar glukosa darah atau hiperglikemia, akibat kegagalan sekresi insulin atau 

penggunaan insulin dalam metabolisme tidak adekuat (IDF, 2015). Salah satu 

penatalaksanaan pada pasien diabetes mellitus yang mengalami ketidakstabilan kadar 

glukosa darah dengan cara pemberian teknik relaksasi audio murotal Al-Qur’an surat Ar-

Rahman.Teknik relaksasi audio murottal Al-Qur’an dapat menurunkan atau menstabilkan 

kadar glukosa darah. Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam pemenuhuan kebutuhan 

fisiologis. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Subjek dalam studi ini adalah satu pasien dengan diagnosa medis diabetes 

mellitus tipe 2 dengan diagnosa keperawata ketidakstabilan kadar glukosa darah 

berhubungan dengan hiperglikemia. Hasil studi kasus ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang dilakukan tindakan relaksasi audio 

murottal Al-Qur’an surat Ar-Rahman selama 3 hari bertutut-turut didapatkan hasil 

penurunana kadar glukosa darah 320mg/dl dari menjadi 190mg/dl. 

Kata kunci : Diabetes mellitus tipe 2, penurunn kadar gula darah, Terapi   

                  audio murottal Al-Qur’an  surat Ar-Rahman. 
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PENDAHULUAN 

  Diabetes melitus merupakan 

sekumpulan gangguan metabolik yang 

ditandai dengan peningkatan kadar 

glukosa darah (hiperglikemia) akibat 

kerusakan pada sekresi insuli, kerja 

insulin, atau keduannya. Tiga komolikasi 

akut utama diabetes terkait ketidak 

seimbangan kadar glukosa yang 

berlangsung dalam jangka waktu pendek 

ialah hipoglikemia, katoasidosis diabetik 

(DKA) dan sindrom non ketorik 

hyperosmolar hiperglikemik. 

Hiperglikemia jangka panjang dapat 

berperan menyebabkan komplikasi 

mikrovaskular kronik (penyakit ginjal dan 

mata) dan komplikasi juga di kaitkan 

dengan peningkatan insidensi penyakit 

makrovaskular, seperti penyakit 

arterikoroner (infark miokard), penyakit 

serebrovaskular (stroke) dan penyakit 

vascular perifer (Brunner & Suddarth’s 

2018). 

 World Health Organisasion 

(WHO) memperkirakan pada Negara 

berkembang pada Negara berkembang 

pada tahun 2025 akan muncul 80% kasus 

baru (WHO 2016). Berdasarkan data dari 

studi global oleh Internasional Diabetes 

Federation (IDF) menunjukan bahwa 

jumlah penderita DM dari keseluruhan 

penduduk dunia pada tahun 2015 

mencapai 415 juta orang, jika tidak 

ditangani secara optimal jumlah ini 

diperkirakan akan meningkat menjadi 642 

juta orang pada tahun 2040 (IDF, 2015). 

Penderita DM di Indonesia menduduki 

urutan keempat dengan prevalensi DM 

pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 

21,3 juta jiwa di bawah Cina (79,4 juta 

jiwa), India (42,3 juta jiwa) dan US (30,3 

juta jiwa). Sedangkan di Jawa Tengah 

jumlah pasien DM sebesar 385,431 jiwa 

(Riskesdas, 2014). Berdasarkan data yang 

diperoleh dari bagian rekam medis RSUD 

Salatiga, terdapat 143 pasien rawat jalan 

DM di bulan Januari-Maret 2014 

(Dinkesjawatengah,2014) 

METODE  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian  ini adalah diskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan studi 



kasus. Studi kasus merupakan rencana 

penelitian yang mencangkup pengkajian 

satu unit penelitian secara intensif, studi 

kasus ini mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien diabtes mellitus 

tipe 2 dalam pemenuhan kebutuhan 

fisiologis.  

 Subjek dalam studi kasus ini adalah 

satu pasien diabetes mellitus dalam 

pemenuhan kebutuhan fisiologis. Tempat 

penelitian di ruang Flamboyan 4 RSUD 

Salatiga pada tanggal 21 Februari 2020 

sampai 23 Februri 2020. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Hasil pengkajian pada tanggal 21 

Februari 2020 mengatakan mengeluh 

lesu, pandangan kabur.  kaki terasa 

kesemutan  dan sering buang air keil. 

Terpasang infus NACl 20 tpm tekanan 

darah : 140/70 mmHg, nadi : 89x/menit, 

RR :20x/menit suhu : 36ºC Spo2 : 

98x/menit jumlah urin : 1500 cc GDS 

320mg/dl. 

 Diabetes mellitus ditandai oleh kadar 

glukosa sewaktu tidak normal, 

penurunana berat badan, rasa lemah dan 

mengantuk (rasa lemah disebabkan 

karena glukosa tidak dapat masuk 

kedalam sel, sehingga sel kekurangan 

bahan bakar untuk menghasilkan energi). 

Kesesuaian dengan gejala dan tanda yang 

muncul dengan pernyataan bahwa pasien 

diabetes mellitus mengalami kadar 

glukosa darah sewaktu yang tidak normal 

dikarenakan adanya gangguan pada 

sekresi insulin. 

 Berdasarkantanda dangejala yang 

disebutkan diatas, terdapat persamaan 

antara teori dan kasus yaitu subyek 

mengalami kadar gula darah sewaktu 

320mg/dl, disertai dengan keadaan umum 

lemah, mengeluh badan lemas, pandangan 

kabur dan sering buang air kecil. Subyek 

sudah menderit penyakit diabetes mellitus 

tipe 2 kurang lebih 2 tahun terhir. 

 Hasil pengkajian riwayat penyakit 

dahulu pasien mengatakan memiliki 

riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 

± 2 tahun yang lalu, pasien juga 

mengatakan 1 tahun yang lalu dirawat 

dirumah sakit dengan penyakit diabetes 

mellitus. Hasil pengkjian riwayat 

kesehatan keluarga didapatkan psien 

mengatakn bahwa ibunya memiliki 

riwayat diabetes mellitus ±10 tahun. 

Terapi medis yang diberikan pada tanggal 

21 Februari- 23 Februari 2020 yaitu Infus 

RL 20 tpm, inj Ceftriaxone 1x2gr, inj 

Omoprazole 2x1 dan inj nevorapid 2x20 

ui dan 18 ui. 

       Diagnosis keperawatan yang 

ditegakan pada pemenuhan kebutuhan 

fisiologis pada pasien dengan diabetes 

mellitus tipe 2 berdasarkan SDKI (2017) 

yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah 

berhubungan dengan hiperglikemia. 

Intervensi keperawatan studi kasus ini 

berfokus pda diagnosa keperawatan 

selama 3x24 jam masalah Ketidakstabilan 

kadar glukosa darah b.d hiperglikemia 

dibuktikan dengan pasien mengatakan 

lesu, sering buang air kecil, kaki terasa 

kesemutan pandangan buram dan pasien 

terlihat lemas (D.0027) dengan tujuan 



selama dilakukan tindakan ketidakstabilan 

kadar glukosa darah dapat teratasi dengan 

kriteria hasil Kriteria Hasil : Kestabilan 

Kadar Glukosa Darah ( L.03022), Kadar 

glukosa dalam darah membaik, Lelah/ 

lesu menurun dan pusing menurun. 

Berdasarkan tujuan dan kriteria hasil 

tersebu intervensi keperawatan yang 

dilakukan berdasarkan Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI) Yaitu 

yang pertama ,Memonitor TTV dan 

mengidentifikasi hiperglikemia, kedua 

Memonitor kadar glukosa darah, ketiga 

Memberikan teknik relaksasi Audio 

murottal Al-qur’an surat Ar-Rahman, 

keempat berikan insulin sesuai indikasi. 

 Hasil evaluasi yang telah dilakukan 

selama 3 hari. Hari pertama yaitu sebelum 

dilakukan tindakan terapi audio murotal 

Al-Qur’an surat Ar-Rahman didapatkan 

data pengukuran HDS : 320mg/dl dan 

menurun menjadi 290 mg/dl. Hari kedua 

didapatkan hasil pengukuran GDS 287 

mg/dl menurun menjadi 255mg/dl. 

didapatkan hasil pengukuran GDS 215 

mg/dl menurun menjadi 190 mg/dl 

sesudah dilakukan tindakan terapi audio 

murotal Al-Qur’an surat Ar-Rahman, 

dapat dilihat seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel evaluasi kadar glukosa darah Tn.A 

mengalami penurunan  

Hari Hasil pengukuran gula darah 

sewaktu (GDS) 

                    Mg/dl 

Sebelum                      Sesudah 

Ke-1 

Ke-2 

Ke-3 

320mg/dl                   290mg/dl  

287mg/dl                 255mg/dl 

215mg/dl                 190mg/dl 

 

 Berasarkan data table diatas dapat 

disimpulkan adanya penurunan kadar gula 

darah pada Tn.A dari hari pertama sampai 

hari ketiga. Hasil studi kasus yang dilakukan 

di RSUD Salatiga diketahui bahwa sesudah 

dilakukn tindakan/intervensi keperawatan 

dengan memberikan terapi audio murottal 

Al-Qur’an surat Ar-Rahman selama ±15 

menit selama 3 hari berturut-turut. Intervensi 

ini dilakukan selama 3 hari berturut-turu pagi 

dan siang didapatkan penurunan kadar 

glukosa darah dari 320mg/dl menjadi 

190mg/dl. 

KESIMPULAN  

 Pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam 

pemenuhan kebutuhan fisiologis dengan 

masalah diagnosis ketidakstabilan kadar 

glukosa darah tindakan yang dilakukan yaitu 

teknik relaksasi audio murottal Al-Qur’an 

surat Ar-Rahman dengan durasi 2x sehari 

pada pagi dan sore dalam waktu ±15 menit 

selama 3 hari didapatkan hasil terjadi 

penurunan kadar glukosa darah dari 

320mg/dl menjadi 190mg/dl. 

SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, maka peneliti memberi beberapa 

saran kepada : 

1) Bagi Institusi Pendidikan 



 Diharapkan dengan adanya studi kasus 

ini dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran bagi mahasiswa/mahasiswi 

Universitas Kusuma Husada Surakarta 

Prodi D3 Keperawatan khususnya pad 

keperawatan Medikal Bedah. 

2) Bagi Rumah Sakit 

 Diharapkan rumah sakit dapat 

meningkatkan mutu pelayanan asuhan 

keperawatan yang optimal pad klien 

Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 khususnya. 

3) Bagi Perawat 

 Diharapkan dapat meningkatkan 

profesionalisme dalam memberikan 

pelayanan asuhan keperawatan kepada 

klien. 

4) Bagi Klien 

 Diabetes Mellitus (DM) khususnya 

bagi diabetes mellitus tipe 2 disarankan 

untuk lebih menjaga pola makan 

kesehatan dan olahraga. 

5) Bagi Penulis 

 Diharapkan dapat menjadi manfaat 

dalam hal pemberian teknik relaksasi 

audio murotal sebagai upaya dalam 

menurunkn kadar glukosa darah klien 

dengan DM tipe 2. 
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