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ABSTRAK

Diabetes Melitus (DM) tipe 2 atau bisa disebut sebagai Non Insulin Dependent
Diabetes Melitus (NIDDM) yaitu salah satu tipe DM yang di akibatkan dari
insensitivitas terhadap insulin (Resistensi insulin) serta defisiensi insulin relatif yang
menyebabkan hiperglikemia. Salah satu komplikasi kronik yang biasanya ditemukan
pada penderita DM adalah adanya ulkus pada kaki yang sering disebut dengan kaki
diabetik. Sebelum terjadi ulkus pada kaki pasien diabates melitus tipe 2 ini
merasakan nyeri neuropati pada telapak kaki atau tangan sehingga timbul gangguan
rasa aman dan nyaman (nyeri). Terapi nonfarmakologi lebih aman digunakan dalam
penatalaksanaan nyeri pada DM karena tidak menimbulkan efek samping seperti
obat-obatan. Salah satu terapi nonfarmakologi yang efektif adalah mendengarkan
musik. Didapatkan bahwa terapi musik efektif terhadap penurunan rasa sakit seperti
nyeri, cemas, dan penurunan emosi. Terapi musik dapat dilakukan setiap hari kurang
lebih 60 menit. Subjek studi kasus adalah 1 pasien bangsal RST Atsmir Salatiga.
Hasil asuhan keperawatan dilakukan selama 3 x 9 jam, didapatkan hasil nyeri
berkurang dari skala 4 menjadi 0. Hal ini menunjukkan bahwa terapi musik efektif
dilakukan pada pasien DM dengan gangguan rasa aman dan nyaman (nyeri).
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PENDAHULUAN

Diabetes Melitus tipe 2 atau
bisa disebut sebagai Non Insulin
Dependent Diabetes Melitus (NIDDM)
yaitu salah satu tipe DM yang di
akibatkan dari insensitivitas terhadap
insulin (Resistensi insulin) serta
defisiensi insulin relatif yang
menyebabkan hiperglikemia (ADA,
2014). Berdasarkan data IDF
(International Diabetes Federation)
pada tahun 2017 penderita DM didunia
mencapai 424,9 juta jiwa dan
diperkirakan akan menambah menjadi
628,6 juta jiwa pada tahun 2045.
Terdapat lebih dari 50 juta orang yang
menderita DM di Asia Tenggara.
Jumlah penderita DM terbesar berusia
antara 40-60 tahun (IDF, 2017).
Indonesia merupakan negara dengan
penderita DM terbanyak ke 6 di dunia.
Peningkatan angka prevalensi Diabetes
Mellitus yang cukup signifikan di
Indonesia, data terbaru dari
International Diabetes Federation (IDF)
menunjukan bahwa Indonesia saat ini
menduduki peringkat ke 6 Dunia
dengan jumlah penderita Diabetes
terbesar, yaitu sebanyak 10,3 juta jiwa.
(IDF, 2018). Hasil Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yaitu
jumlah penderita DM menjadi 8,5% di
tahun 2018, sehingga estimasi jumlah
penderita di Indonesia mencapai lebih
dari 16 juta orang yang kemudian
beresiko terkena penyakit lainnya.
Angka prevalensi tertinggi di

Indonesia adalah di Provinsi DKI
Jakarta naik menjadi 3,4% pada tahun
2018, Kalimantan Timur 3,0%, DIY
Yogyakarta 3,0%, Sulawesi Utara 2,9%
dan Jawa Tengah naik menjadi 2,0%.
Penderita Diabetes Melitus di Provinsi
Jawa Tengah pada tahun 2018 naik
menjadi 221,72 jiwa. Provinsi Jawa
Tengah menduduki peringkat ke 4
setelah Kalimantan Timur, DIY dan
Sulawesi Utara (Riskesdas, 2018).

Penyakit diabetes melitus
disebabkan oleh karena gagalnya
hormon insulin. Akibat kekurangan
insulin maka glukosa tidak dapat
diubah menjadi glikogen sehingga
kadar gula darah meningkat dan terjadi
hiperglikemia. Ginjal tidak dapat
menahan hiperglikemia ini, karena
batas untuk gula darah adalah 180mg%
sehingga apabila terjadi hiperglikemia
maka ginjal tidak bisa menyaring dan
mengabsorbsi sejumlah glukosa dalam
darah. Sehubung dengan sifat gula
yang menyerap air maka semua
kelebihan dikeluarkan bersama urine
yang disebut glukosuria. Produksi
insulin yang kurang akan
menyebabkan menurunnya transport
glukosa ke sel-sel sehingga sel-sel
kekurangan makanan dan simpanan
karbohidrat, lemak dan protein yang
menjadi menipis. Karena digunakan
untuk melakukan pembakaran dalam
tubuh, maka klien akan merasa lapar
sehingga menyebabkan banyak
makanan yang disebut poliphagia
(Margareth TH, 2019).



Salah satu komplikasi kronik
yang biasanya ditemukan pada
penderita DM adalah adanya ulkus
pada kaki yang sering disebut dengan
kaki diabetik. Sebelum terjadi ulkus
pada kaki pasien diabates melitus tipe
2 ini merasakan nyeri neuropati pada
telapak kaki atau tangan (Margareth
TH, 2019). Neuropati pada diabetes
mengacu pada sekelompok penyakit
yang menyerang semua tipe syaraf,
termasuk syaraf parifer (sensori motor),
otonom dan spinal (Hokanson Hawks,
2010).

Terapi nonfarmakologi lebih
aman digunakan karena tidak
menimbulkan efek samping seperti
obat-obatan, karena terapi
nonfarmakologis menggunakan proses
fisiologi. Salah satu terapi
nonfarmakologi yang efektif adalah
mendengarkan musik. Terapi musik
merupakan sebuah aktifitas terapeutik
yang menggunakan musik sebagai
media untuk memperbaiki dan
mengembangkan kesehatan. Terapi
musik merupakan cabang dari
perawatan kesehatan yang digunakan
untuk perbaikan emosional. Terapi
musik dapat dilakukan setiap hari
kurang lebih 60 menit atau 1 jam, dan
menggunakan alat yaitu Aerphone dan
jenis musik yang dapat dipilih
termasuk musik floks, harpa dan piano.
Didapatkan bahwa terapi musik efektif
terhadap penurunan rasa sakit seperti
nyeri, cemas, dan penurunan emosi.
Hal ini berarti terapi musik dapat

meningkatkan kesehatan pada pasien.
(Djohan, 2009).

METODE STUDI KASUS
Studi kasus ini menggunakan

metode asuhan keperawatan yang
dilakukan secara intensif, terinci dan
mendalam tentang suatu program,
peristiwa, dan aktivitas, baik pada
tingkat perorangan, sekelompok orang,
keluarga, dan suatu organisasi untuk
memperoleh pengetahuan mendalam
tentang peristiwa tersebut. Biasanya
peristiwa yang dipilih yang selanjutnya
disebut kasus adalah suatu yang aktual
(real life event), yang sedang
berlangsung bukan sesuatu yang suah
lewat (Rahajo, 2017). Studi kasus
dilakukan di bangsal RST Atsmir
Salatiga. Waktu pengambilan kasus
pada 18 Februari – 2 Maret 2020.
Fokus studi kasus yang akan dibahas
pada krya tulis ilmiah ini adalah pasien
dengan diagnosa medis DM tipe 2
dengan gangguan rasa aman dan
yaman nyeri) di di bangsal RST
Atsmir Salatiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN
STUDI KASUS

Studi kasus ini diperoleh
responden berusia 60 tahun dan
berjenis kelamin perempuan, hasil
pengkajian dan observasi pada pasien
DM didapatkan data yaitu pasien
mengalami nyeri pada bagian telapak
kaki, P : pada saat pasien kurang gerak,
Q : nyeri seperti kesemutan, R : kedua
telapak kaki kanan dan kiri, S : skala 4,



T : pasien mengatakan nyeri hilang
timbul, respon objektif pasien tampak
menahan nyeri. Rantung, 2019
mengatakan nyeri neuropati pada
diabetes melitus adalah nyeri yang
disebabkan oleh kerusakan atau
penyakit pada sistem saraf
somatosensori. Nyeri neuropati
termasuk fenomena kompleks atau
termasuk dalam kriteria nyeri serius.
Gejala umum nyeri neuropati adalah
kesemutan, mati rasa terutama pada
kaki dan tangan, merasakan sensasi
terbakar, dan hilangnya refleks tubuh.

Masalah keperawatan utama
pada studi kasus ini adalah nyeri akut
berhubungan dengan agen cidera
fisiologis dengan kode (D.0077).
Perumusan diagnosa dipilih nyeri akut
berhubungan dengan agen cidera
fisiologis ditandai dengan pasien
tampak menahan nyeri, bersikap
protektif dan gelisah, skala nyeri 4 dan
sikap melindungi nyeri dengan cara di
husap pada bagian telapak kaki,
dengan hal tersebut maka dapat
dirumuskan diagnosa ini diharapkan
nyeri pada pasien dapat berkurang.
Tujuan dalam mengatasi masalah
keperawatan utama adalah untuk
menurunkan nyeri akut dengan
intervensi utama manajemen nyeri
(L.08238).

Fokus utama penatalaksanaan
pasien yang menglami DM adalah
teapi non farmakologi dalam
menurunkan nyeri yaitu dengan terapi
musik. Dengan metode ini terapi
musik dapat mengontrol sistem saraf

yang bermanfaat untuk menurunkan
nyeri. Terapi musik adalah usaha
meningkatkan kualita fisik dan mental
dengan rangsangan suara yang terdiri
dari melodi, ritme, harmoni, bentuk
dan gaya yang diorganisir sedemikian
rupa hingga tercipta musik yang
bermanfaat untuk kesehatan fisik dan
mental (Smeltzer, 2012).

Tabel 1.1 Tabel Hasil
Intervensi pengukuran skala nyeri
sebelum dan setelah dilakukan terapi
musik di bangsal Dahlia RST Atsmir
Salatiga pada tanggal 17 Februari-19
februari 2020.

Tanggal
Skala Nyeri

Awal Akhir
17 Feb 2020 Skala 4 Skala 3
18 Feb 2020 Skala 3 Skala 2
19 Feb2020 Skala 0 Skala 0

Berdasarkan tabel 1.1 diatas
diketahui bahwa setelah dilakukan
intervensi keperawatan pemberian
terapi musik pada hari pertama 17
Februari 2020 setelah pemberian musik
selama 60 menit didapatkan penurunan
nyeri dari skala 4 menjadi skala 3, pada
hari kedua 18 Februari 2020 setelah
pemberian musik selama 60 menit
didapatkan penurunan nyeri dari skala
3 menjadi skala 2, pada hari ketiga 19
Februari 2020 setelah pemberian musik
selama 60 menit didapatkan penurunan
nyeri dari skala 0 menjadi skala 0.

Terapi musik dapat dilakukan
setiap hari kurang lebih 60 menit atau 1
jam, dan menggunakan alat yaitu
Aerphone dan jenis musik yang dapat
dipilih termasuk musik floks, harpa



dan piano. Didapatkan bahwa terapi
musik efektif terhadap penurunan rasa
sakit seperti nyeri, cemas, dan
penurunan emosi. Hal ini berarti terapi
musik dapat meningkatkan kesehatan
pada pasien. (Djohan, 2009).

KESIMPULAN
Pemberian terapi musik pada

psien DM dengan gangguan rasa aman
dan nayman (nyeri) akan memberikan
dampak positif pada penurunan skala
nyeri. Diharapkan rumah sakit dapat
menerapkan terapi musik dalam upaya
meningkatkan kesehatan pasien
terutama pada pasien DM.

SARAN
Bagi praktisi keperawatan dan

rumah sakit terapi musik dapat
digunakan untuk menurunkan skala
nyeri pasien DM sehingga RST Asmir
Salatiga bisa mengaplikasikan teknik
tersebut untuk meningkatkan
kesehatan pasien.

Bagi institusi pendidikan untuk
menambah wacana dan pengetahuan
tentang perkembangan ilmu
keperawatan, terutama asuhan
keperawatan pasien DM dalam
pemenuhan rasa aman dan nyaman
(nyeri).

Bagi pasien dan keluarga dapat
membantu dalam tatalaksana DM di
rumah sakit dengan menerapkan
pemberian terapi musik sebagai
prioritas. Sedangkan bagi keluarga
diharapkan dapat menerapkan terapi
musik dirumah nantinya.

Bagi penulis dapat menambah
wawasan dan pengalaman tentang
penyakit serta penatalaksanaan terapi
musik pada asuhan keperawatan pada
pasien DM dalam pemenuhan rasa
aman dan nyaman nyeri.



DAFTAR PUSTAKA

ADA (American Diabetes
Association). 2014. Diagnosis
and Classification of Diabetes
Mellitus. Diabetes Care.

Djohan, dkk. 2009. Terapi Musik,
Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta : Penerbit
Galangpress.

Jane Hokanson Hawks 2014.
“Keperawatan Medikal Bedah”.

Margareth., 2019. Diabetes Mellitus
Tipe II dan Tatalaksana
Terkini. Medicinus 9. 27:3-5.

NANDA, NIC NOC. 2013. Panduan
Penyusunan Asuhan
Keperawatan Profesional :
Edisi Revisi Jilid 1 dan Jilid 2.
Medication Publishing.
Smeltzer, S.C, & Bare Brenda,

B.G. 2010. Buku Ajaran
Keperawatan Medikal Bedah
vol 3(8th ed.) Jakarta : EGC

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2018. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
Kementrian RI tahun 2018.

Rita fitri yulita, dkk. 2019. Pengaruh
Senam Kaki Terhadap
penurunan Skor Neuropati dan
Kadar Gula Darah pada
pasien DM tipe 2, vol 1, No 1, 1
Juni 2019 Jakarta : EGC

Smeltzer, S.C, & Bare Brenda, B.G.
2010. Buku Ajaran
Keperawatan Medikal Bedah
vol 3(8th ed.) Jakarta : EGC

Zakiyah, Ana. 2015. Nyeri : Konsep
dan Penatalaksanaan dalam
Praktik Keperawatan Berbasis
Bukti. Jakarta : Salemba
Medika.


