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Abstrak 

 

Gagal jantung kongestif adalah ketidakmampuan jantung memompakan darah 

yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi. 

Penderita gagal jantung kongestif dalam jangka waktu yang panjang 

menyebabkan masalah fisik dan psikososial, kebutuhan rasa aman dan nyaman, 

terutama kecemasan. Intervensi yang dilakukan untuk menurunkan tingkat 

kecemasan adalah terapi relaksasi otot progresif. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam 

kasus ini satu orang pasien jantung kongestif dengan kesadaran composmentis 

di ruang Flamboyan 8. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien gagal jantung kongestif dalam pemenuhan kebutuhan 

integritas ego : ansietas dengan masalah keperawatan aktual kecemasan yang 

dilakukan tindakan keperawatan terapi relaksasi otot progresif selama 3 hari 

didapatkan hasil terjadi penurunan tingkat kecemasan. Rekomendasi tindakan 

terapi relaksasi otot progresif efektif dilakukan untuk menurunkan tingkat 

kecemasan. 

Kata kunci : Gagal jantung kongestif, kecemasan, relaksasi otot progresif 
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Abstract 

Congestive heart failure is the inability of the heart to pump adequate blood 

to meet the tissue's needs for oxygen and nutrients. Patients with long-term 

congestive heart failure cause physical and psychosocial problems, the need 

for security and comfort, especially criticism. The intervention undertaken 

to reduce the rate of reduction is progressive muscle relaxation therapy. 

This type of research is descriptive using the case study approach method. 

The subject in this case was a congestive heart patient with composmentis 

awareness in the Flamboyan 8 room.The results of the study showed that the 

management of nursing care in patients with congestive heart failure in 

fulfilling the needs of ego integrity: anxiety with actual nursing problems 

carried out nursing actions of progressive muscle relaxation therapy for 3 

day obtained the result of a decrease in the level level. Recommendations 

for effective progressive muscle relaxation measures are made to reduce the 

rate of reduction. 
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PENDAHULUAN 

 

Gagal jantung juga disebut 

dengan gagal jantung kongestif adalah 

ketidakmampuan jantung untuk 

memompakan darah yang adekuat 

untuk memenuhi kebutuhan jaringan 

akan oksigen dan nutrisi. Istilah gagal 

jantung kongestif sering digunakan jika 

terjadi gagal jantung sisi kiri dan kanan 

(Karson, 2016). Selanjutnya bebrapa 

penyebab gagal jantung kongestif 

adalah menurunnya kontraktilitras 

jantung, Aterosklerosis Koroner, 

hipertensi, penyakit jantung lainnya 

(Asikin, 2016). Gejala yang sering 

muncul pada penderita gagal jantung 

kongestif adalah sesak napas, berdebar-

debar, lekas lelah (Taufan, dkk, 2016). 

Indonesia menduduki peringkat 

keempat setelah negara Filipina, 

Myanmar dan Laos sebagai penderita 

gagal jantung terbanyak di Asia 

Tenggara (Lam, 2015). Menurut data 

WHO tahun 2016 diperkirakan 15,2 

juta orang meninggal karena penyakit 

kardiovaskuler termasuk diantaranya 

CHF (WHO, 2016). Prevalensi CHF di 

Negara Amerika Serikat setiap 

tahunnya ada sebanyak 5,7 juta orang 

dan ditemukan 670,000 kasus baru 

yang muncul (Darius, dkk, 2016). 

Prevalensi untuk CHF di Indonesia 

sebanyak 1.017.290 orang (1,5 %). 

Jawa Tengah menduduki posisi ketiga 

dengan jumlah 132.565 orang (1,6 %) 

penderita CHF (RISKESDAS, 2018). 

Gagal jantung kongestif adalah suatu 

kondisi dimana jantung tidak mampu 

memompakan darah yang adekuat untuk 

memenuhi kebutuhan akan jaringan oksigen 

dan nutrisi. Oleh karena itu diperlukan baik 

terapi farmakologi maupun nonfarmakologi. 

Terapi farmakologi diperlukan terapi 

pengobatan secara medis untuk memperbaiki 

keadaan fisik pasien dan mengurangi 

afterload serta preload, terapi pengobatan 

dapat berkolaborasi dengan tenaga medis 

yaitu Dokter, Apoteker, dan Ahli Gizi. 

Tindakan tersebut akan menjadi stressor fisik 

yang berpengaruh pada berbagai dimensi 

kehidupan pasien meliputi biologis, 

psikologis, sosial, spiritual. Salah satu 

permasalahan psikologis utama yang sering 

muncul pada pasien yang sedang menjalani 

perawatan selama dirumah sakit adalah 

kecemasan (Risnawati, 2017) 

Kecemasan merupakan suatu bentuk 

gangguan alam perasaan pada seseorang 

yang ditandai perasaan tertekan, tidak tenang 

dan ditambah kerisauan terhadap hal-hal 

yang tidak jelas (Risnawati, 2017). 

Kecemasan muncul ditandai dengan perasaan 

tidak nyaman atau kekhawatiran yang 

disertai respon otonom (sumber yang tidak 

diketahui oleh individu), perasaan takut 

karena mengatasi bahaya. Rasa takut 

terhadap obyek yang tidak jelas juga bisa 

disebut kecemasan (Herdman, 2018). Terapi 



nonfarmakologi dibutuhkan untuk 

mengurangi kecemasan diantaranya 

adalah terapi relaksasi otot progresif. 

Terapi relaksasi otot progresif 

adalah latihan terinstruksi yang 

diberikan pada klien dengan 

mengerutkan dan menurunkan 

ketegangan otot secara sistemik, 

dimulai dari kelompok otot wajah dan 

berakhir pada otot kaki. Terapi 

relaksasi otot progresif biasanya 

memerlukan waktu 15-30 menit, 

disertai dengan intruksi yang 

mengarahkan individu untuk 

memperhatikan kelompok otot yang 

dirilekskan. Selain itu relaksasi otot 

progresif bermanfaat untuk mengurangi 

ketegangan dan kecemasan (Wijayanti, 

2014).  

Terapi relaksasi otot progresif 

dapat mengurangi kecemasan melalui 

mekanisme mengontrak dan 

mengendurkan beberapa kelompok 

otot. Teknik-teknik relaksasi otot 

progresif akan merangsang sistem 

limbik di 3 hipotalamus untuk 

melepaskan Corticotrophin Releasing 

Factor (CRF). CRF akan merangsang 

hipofisis untuk meningkatkan produksi 

endorfin dan Pro Opioid Melano Cortin 

(POMC). Endorphin dibentuk oleh 

hormon polipeptida yang mengandung 

30 unit asam amino yang mengikat 

reseptor opiat di otak kemudian akan 

menimbulkan perasaan euforia, 

bahagia, nyaman, dan menciptakan 

ketenangan dan meningkatkan suasana hati 

(Sulastini, 2019).  

Teknik relaksasi otot progresif adalah 

bentuk latihan menegangkan dan 

mengendorkan otot. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sulastini (2019) mengenai 

terapi relaksasi otot progresif untuk 

mengurangi kecemasan pada pasien gagal 

jantung kongestif menunjukan perubahan 

yang signifikan secara statistik dari tingkat 

kecemasan sedang ke tingkat kecemasan 

ringan. Hasilnya terbukti efektif dalam 

mengurangi kecemasan. Perawat sangat 

penting untuk memberikan dukungan atau 

konseling untuk mengurangi tingkat 

kecemasan pada pasien dan mereka bisa 

melakukan perawatan mandiri tersebut untuk 

mengatasi kecemasan pada pasien. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terapi relaksasi otot 

progresif efektif untuk menurunkan 

kecemasan. 

Berdasarkan latar belkang diatas 

peneliti tertark untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh relaksasi otot progresif 

terhadap kecemasan pada pasien gagal 

jantung kongestif di rusng Flamboyan RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

 

METODE 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan studi kasus 

menggunakan kuesiner pre tindakan dan post 

tindakan. Sebelum dilakukan tindakan, 

subjek dilakukan pengukuran awal (pretest) 



untuk menentukan nilai awal 

kecemasan, kemudian dilakukan 

intervensi dengan memberikan terapi 

relaksasi otot progresif. Setelah 

dilakukan tindakan, subjek dilakukan 

pengukuran akhir (post test) untuk 

mengetahui pengaruh terapi relaksasi 

otot progresif terhadap kecemasan pada 

pasien gagal jantung kongestif yang 

mengalami kecemasan. Studi kasus ini 

adalah studi untuk mengeksplorasi 

masalah asuhan keperawatan pada 

pasien gagal jantung kongestif dalam 

pemenuhan kebutuhan integritas ego : 

ansietas.  

Subjek dalam studi kasus ini 

adalah 1 orang pasien dengan 

diagnose medis Congestive Heart 

Failure (CHF) dengan pasien rawat 

inap kelas I dan II CHF (NYHA 

Functional Class) yang mengalami 

kecemasan, sadar penuh (compos 

mentis), bersedia untuk berpartisipasi 

dari awal hingga akhir. Tempat studi 

kasus ini akan dilaksanakan di ruang 

Flamboyan 8 RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta. Pengambilan data 

dilaksanakan tanggal 25-27 Februari 

2020. Pengumpulan data dilakukan 

dengan 2 metode yaitu wawancara dan 

observasi. Dokumen yang diperlukan 

pada pasien gagal jantung kongestif 

yaitu pemeriksaan penunjang 

(pemeriksaan laboratorium dan 

pemeriksaan radiologi, dsb). Terapi 

relaksasi otot progresif diberikan selama 

sehari sekali dalam 3 hari yaitu pagi, siang, 

dan sore masing-masing dengan durasi 15 

menit (Sulastini, 2019). Setelah pemberian 

terapi relaksasi otot progresif, subjek 

diberikan waktu untuk beristirahat kemudian 

peneliti melakukan tes terakhir (post test) 

kecemasan dengan memberikan kuesioner 

kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale 

(HARS). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian didaptkan data pasien 

pada tanggal 27 Februari 2020 pada pukul 

19.15 WIB dengan keluhan sesak napas, 

sesak napas sudah 5 hari dan terasa 

saat/setelah beraktivitas sehari-hari, pasien 

mengatakan sudah hampir 2 bulan merasa 

sesak napas saat/setelah beraktivitas dan 

berkurang jika beristirahat, pasien 

mengeluh tubuh terasa lelah dan lemah, 

terdapat bengkak pada ekstremitas bawah. 

Pasien mengatakan cemas dan gelisah 

akan kondisinya saat ini. Saat di IGD 

dilakukan pengkajian dengan TD : 128/89 

mmHg, N : 105x /menit, RR : 30x /menit, 

S : 36 , SpO2 : 90%, kemudian diberikan 

terapi oksigen nasal kanul 3 L /menit, 

infuse Nacl 16tpm/menit, inj. Furosemide 

20mg/12jam. 

Pengkajian kecemasan didapatkan 

data subjektif subjektif yaitu pasien merasa 

khawatir dan gelisah akan kondisinya saat 

ini, pasien sulit berkonsentrasi, nafsu 



makan menurun, terkadang jantung 

terasa berdebar-debar, pasien merasa 

tidak berdaya akibat kondisinya saat 

ini. Sedangkan data obyektifnya 

yaitu pasien tampak gelisah, tegang, 

wajah pucat, terlihat sulit tidur 

terlihat mata yang hitam dan besar. 

Saat dilakukan pengkajian awal 

terhadap tingkat kecemasan klien 

dapat diketahui melalui kuisioner 

Hamilton Rating Scale For Anxiety 

(HARS) sebelum dilakukan terapi 

relaksasi otot progresif, diketahui 

bahwa secara keseluruhan total skor 

tingkat kecemasan pada klien adalah 

25 termasuk dalam kategori 

kecemasan sedang. 

Berdasarkan tanda dan gejala 

yang disebutkan diatas. Terdapat 

persamaan antara teori dengan kasus 

yaitu subjek mengalami kecemasan.  

Diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan adalah ansietas 

berhubungan dengan ancaman 

konsep diri didukung dengan data 

subjektif yaitu pasien merasa 

khawatir dan gelisah akan 

kondisinya saat ini, pasien sulit 

berkonsentrasi, nafsu makan 

menurun, terkadang jantung terasa 

berdebar-debar, pasien merasa tidak 

berdaya akibat kondisinya saat ini. 

Sedangkan data obyektifnya yaitu 

pasien tampak gelisah, tegang, wajah 

pucat, terlihat sulit tidur terlihat mata yang 

hitam dan besar. Terlihat hasil pengukuran 

kecemasan menggunakan alat ukur 

Hamilton Rating Scale For Anxiety 

(HARS) sebelum melakukan relaksasi otot 

progresif yaitu 25 dengan kategori 

kecemasan sedang. 

Dari data tersebut muncul masalah 

keperawatan ansietas berhubungan dengan 

ancaman konsep diri. Diagnosa yang 

muncul pada pasien sesuai dengan batasan 

karakteristik ansietas (D.0080) menurut 

Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia 

(SDKI) 2018 yaitu : merasa bingung, 

merasa khawatir dengan akibat kondisi 

yang dialami, sulit berkonsentrasi, tampak 

gelisah, tampak tegang, sulit tidur, 

tremor,mukapucat. 

Intervensi keperawatan studi kasus 

ini berfokus pada  diagnose keperawatan 

kecemasan berhubungan dengan ancaman 

terhadap konsep diri (D.0080). Dengan 

intervensi terapi relaksasi otot progresif. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 diharapkan ansietas 

berhubungan dengan ancaman konsep diri 

dapat menurun dengan kriteria hasil SLKI 

yaitu tingkat ansietas (L.09093) : 

verbalisasi kebingungan menurun, 

verbalisasi khawatir menurun, perilaku 

gelisah menurun, perilaku tegang 

menurun, frekuensi pernapasan menurun, 

frekuensi nadi menurun, tekanan darah 



menurun, pucat menurun, pola tidur 

membaik, konentrasi membaik.  

Setelah menentukan tujuan dan 

kriteria hasil yang diharapkan 

berdasrkan SLKI, kemudian 

menyusun langkah-langkah tindakan 

intervensi keperawatan yang akan 

dilakukan urut sesuai OTEK 

(Observasi, Terapeutik, Edukasi, 

Kolaborasi) berdasarkan SIKI yaitu 

terapi relaksasi otot progresif 

(I.05187) : Monitor secara berkala 

untuk memastikan otot relaks, 

berikan posisi bersandar pada kursi 

atau posisi lainya yang nyaman, 

anjurkan memakai pakian yang 

nyaman dan tidak sempit, anjurkan 

bernapas dalam dalam dan perlahan, 

anjurkan menegangkan otot selama 5 

sampai 10 detik, kemudian anjurkan 

untuk merelakskan otot 10-20 detik. 

 Hasil evaluasi yang telah 

dilakukan setelah pemberian terapi 

relaksasi otot progresif selama 3 hari 

menggunakan alat ukur Hamilton 

Rating Scale For Anxiety (HARS) 

yaitu terdapat penurunan kecemasan 

secara signifikan yaitu skor 16 

termasuk dalam kecemasan ringan, 

dapat dilihat seperti table 4.2 

Table 4.2  

Table skor kecemasan sebelum 

dan seyelah pemberian relaksasi 

otot progresif 

 

Tanggal/ jam Hari ke-1 Hari ke-3 

Skor HARS 25 16 

Kategori kecemasan sedang Ringan 

 

 Berdasarkan data table di atas dapat 

disimpulkan adanya penurunan skor 

kecemasan dari hari pertama sampai hari 

ketiga. Hasil studi kasus yang dilakukan di 

RSUD Dr. Moewardi diketahui bahwa 

setelah dilakukan intervensi keperawatan 

dengan memberikan terapi relaksasi otot 

progresif selama 3 hari pada pagi, siang, 

dan sore hari terdapat hasil yang signifikan 

bahwa terapi relaksasi otot progresif 

efektif untuk menurunkan kecemasan pada 

pasien gagal jantung kongestif yang 

mengalami kecemasan yaitu dari skala 

kecemasan sedang menjadi kecemasan 

ringan.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai pengaruh terapi 

relaksasi otot progresif terhadap 

kecemasan pada pasien gagal jantung 

kongestif di ruang rawat Flamboyan 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa terapi 

relaksasi otot progresif berpengaruh 

terhadap penurunan tingkat kecemasan 

yang pada awalnya dengan skor 25 



(kecemasan sedang), turun menjadi 

skor 16 (kecemasan ringan). 

 

SARAN 

Hasil studi kasus ini dapat 

digunakan untuk pengembangan ilmu 

keperawatan mengenai intervensi non 

farmakologi berupa teknik relaksasi 

dengan terapi relaksasi otot progresif 

untuk penanganan kecemasan pada 

pasien gagal jantung kongestif 
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