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ABSTRAK 

 

Diabetes Melitus merupakan  penyakit kronis yang disebabkan oleh ketidakstabilan kadar 

glukosa darah. Kondisi kronis pasien diabetes dapat menimbulkan kecemasan, dimana 

kecemasan adalah perasaan tidak nyaman atau kekhawatiran yang samar disertai respon, 

perasaan takut yang disebabkan oleh antisipasi terhadap bahaya. Alat ukur kecemasan 

yang digunakan adalah HARS. Tekhnik yang diberikan untuk mengatasi kecemasan pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2 adalah relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif 

dapat menurunkan kecemasan pada pasien diabetes mellitus. Tujuan dilakukan studi kasus 

ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus 

dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah 

satu orang pasien diabetes mellitus dengan diagnosa keperawatan ansietas berhubungan 

dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman yang dilakukan tindakan keperawatan dengan 

memberikan teknik relaksasi otot progresif selama 3 hari berturut-turut didapatkan hasil 

terjadi penurunan skala kecemasan. 

 

Kata kunci : Diabetes mellitus, kecemasan , relaksasi otot progresif. 
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PENDAHULUAN  
 Diabetes Mellitus adalah penyakit 

yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh 

untuk melakukan metabolisme karbohidrat, 

lemak. 

Diabetes Melitus (DM) merupakan  

penyakit kronis yang ditandai dengan 

hiperglikemia kronik yang disertai dengan 

berbagai kelainan metabolik akibat gangguan 

hormonal yang menimbulkan berbagai 

komplikasi kronik. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan 

IDF (2017), menunjukan nilai yang fantastis 

terkait dengan jumlah penderita diabetes 

mellitus, prevalensi diabetes mellitus di dunia 

mencapai 424,9 juta jiwa. Negara paling 

banyak penderita diabetes adalah China 

dengan jumlah penderita mencapai pada 

angka 11,4 juta jiwa, sedangkan Indonesia 

menduduki peringkat ke-6 dengan jumlah 

penderita diabetes mellitus angka 10,3 juta 

jiwa. 

Berdasarkan dari data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) pada tahun 2018 terdapat 

peningkatan jumlah penyakit tidak menular 

di Indonesia. Penderita diabetes mellitus di 

Indonesia juga meningkat dibandingkan 

tahun 2013, yaitu sebanyak 2% pada tahun 

2018 dengan umur penduduk ≤ 15 tahun. 

Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi 

dengan penderita terbanyak di Indonesia 

sebanyak 3.4% sedangkan NTT menjadi 

Provinsi penderita diabetes terendah yaitu 

0,9% (Riskesdas, 2018). Di Jawa tengah 

menduduki peringkat ke-12 Indonesia dengan 

prevalensi jumlah penderita sebanyak 2,1%. 

Dari keseluruhan kasus diabetes tahun 2017 

tertinggi di Jawa Tengah berada di kabupaten 

Klaten dengan jumlah penderita 28.881 kasus 

sedangkan penderita diabetes terendah berada 

di Kabupaten Sragen dengan jumlah 133 

kasus (Dinkes Jateng, 2017). Hasil studi 

kasus ini diperoleh data dimana kasus 

diabetes mellitus termasuk 10 kasus terbesar 

di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  
Diabetes mellitus ditandai dengan 

peningkatan kadar gula dalam darah 

(hiperglikemia). Hal tersebut disebabkan 

karena menurunnya sekresi atau aktivitas dari 

insulin sehingga  

mengakibatkan terhambatnya metabolisme 

karbohidrat, protein, dan lemak (Tarwoto, 

2012).   
Penyakit diabetes mellitus tidak dapat 

disembuhkan secara total namun dapat 

dikendalikan. Berdasarkan penelitian diabetes 

dapat diatasi dengan lima hal utama yang harus 

diperhatikan pada penderita diabetes yaitu 

perencanaan makan, latihan jasmani, obat 

hipoglikemik, edukasi  dan pemantauan 

glukosa darah secara mandiri  (Batubara & 

Subekti, 2013). Dari ke lima hal tersebut belum 

ada pengelolaan dampak psikologis pasien 

diabetes mellitus, sedangkan pengelolaan 

secara psikologis sangat penting untuk pasien 

agar dapat mengontrol kadar glukosa darah 

dengan baik, dimana salah satu dampak 

psikologis yang sering dijumpai adalah 

kecemasan (Rokhman, 2018). 

Kecemasan akan meningkatkan 

adrenocorticotropic hormone (ACTH) yang 

mengaktifkan korteks adrenal untuk 

menskresi hormon glukortikosteroid yang 

dapat meningkatkan glukogenesis sehingga 

kadar glukosa darah meningkat (Artini, 

2016).  

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan 

pada pasien diabetes mellitus yang 

memerlukan kebutuhan rasa aman nyaman 

adalah dengan terapi relaksasi otot progresif. 

Tehnik relaksasi otot progresif merupakan 

tehnik relaksasi otot dalam yang memerlukan 

imajinasi, ketekunan atau sugesti. Pada tehnik 

relaksasi otot progresif ini seseorang akan 

memusatkan perhatian pada suatu aktivitas 

otot dengan mengidentifikasi otot tegang 

kemudian menurunkan ketegangan dengan 

tehnik relaksasi untuk mendapatkan perasaan 

relaks (Herodes, 2010). 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rokhman (2018), tentang “Pengaruh Terapi 

Progressive MuscleRelaxation Terhadap 

Kecemasan” menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan tingkat kecemasan pada kelompok 

intervensi pasien diabetes mellitus tipe 2 

sebelum dan sesudah diberikan terapi 

relaksasi otot progresif. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa teknik relaksasi otot 

progresif ini bisa menurunkan kadar gula 

darah pada penderita diabetes mellitus. 

 



METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian ini adalah  

diskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Studi kasus 

merupakan rancangan penelitian yang 

mencangkup pengkajian satu unit 

penelitian secara intensif (Nursalam, 

2013). Studi kasus ini dilakukan untuk  
mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pada pasien diabetes mellitus  tipe 2 dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman: kecemasan.  
Subjek dalam studi kasus ini adalah 

satu orang pasien diabetes mellitus tipe 2 

dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman. Tempat penelitian di ruang 

Flamboyan 8 RSUD Dr. Moewardi pada 

tanggal 25 Februari 2020 sampai 03 Maret 

2020. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil pengkajian dapat diketahui 

bahwa pasien mengatakan sulit tidur, 

pasien mengatakan dapat berkomunikasi 

dengan baik tetapi sulit untuk 

berkonsentrasi, pasien mengatakan sering 

bingung dengan kondisinya, pasien 

mengatakan cemas jika kondisinya 

semakin memburuk dan dari data objektif 

dapat diketahui bahwa pasien tampak 

gelisah, skala kuisioner HARS  (Hamilton 

Anxiety Rating Scale) 27 atau pada 

tingkatan kecemasan sedang, tanda-tanda 

vital pasien tekanan darah : 140/80 mmHg, 

Nadi : 86x/menit, Suhu : 37,5, respirasi : 

21x/menit. Hasil pemeriksaan 

laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

Kecemasan adalah salah satu bentuk 

emosional individu yang berkenaan dengan 

adanya rasa terancam oleh sesuatu, biasanya 

dengan objek ancaman yang tidak begitu 

jelas. Kecemasan dengan intensitas wajar 

dapat dianggap memiliki nilai positif sebagai 

motivasi, tetapi apabila intensitasnya tinggi 

dan bersifat negatif menimbulkan kerugian 

dan dapat mengganggu keadaan fisik dan 

psikis individu yang bersangkutan (Gustiar, 

2010). 

Didalam kasus dan teori terdapat 

kesamaan yaitu kekhawatiran pasien karena 

kondisinya/penyakitnya dengan respon 

fisiologis penyakit, tekanan darah dengan 

nilai 140/90 mmHg. 

                   Terapi medis yang diberikan 

selama pengelolaan asuhan keperawatan yaitu 

infus NaCl 0.9%, infus ciprofolaxin 400 mg, 

infus metronidazole 500mg, EAS Pfrimmer 

infus, injeksi furosemid 20mg/, injeksi 

omeprazole 40mg. Curcuma tablet, sucralfat 

syrup, spironolactone 100mg, lactulosa sirup, 

CaCO3 tablet, propanolol tablet 10mg. 

 

Diagnosa keperawatan yang  
ditegakkan yaitu ansietas berhubungan  

dengan krisis situasional (D.0080) ditandai 

dengan pasien mengatakan sulit tidur, pasien 

mengatakan dapat berkomunikasi dengan 

baik tetapi sulit untuk berkonsentrasi, pasien 

mengatakan sering bingung dengan 

kondisinya, pasien mengatakan cemas jika 

kondisinya semakin memburuk dan dari data 

obyektif dapat diketahui bahwa pasien 

tampak gelisah, skala kuisioner HARS  

(Hamilton Anxiety Rating Scale) 27 atau 

pada tingkatan kecemasan sedang 

  

Intervensi yang dilakukan pada Tn. S 

dengan diagnosa ansietas berhubungan  dengan 

kekhawatiran mengalami kegagalan (D.0080). 

Tujuan dan kriteria hasil yaitu sesuai dengan 

SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia): 

Tingkat ansietas (l09093). Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 3x24 jam 

diharapkan kecemasan dapat berkurang dengan 

kriteria hasil, mengurangi verbalisasi khawatir 

akibat kondisi yang dihadapi, mengurangi 

perilaku gelisah, mengurangi perilaku tegang, 
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menggunakan tekhnik relaksasi untuk 

mengurangi ketegangan salah satunya dengan 

menggunakan tekhnik relaksasi otot 

progresif. 

 

Berdasakan tujuan dan kriteria hasil 

tersebut intervensi yang dilakukan yaitu 

SIKI (Standar Intervensi Keperawatan 

Indonesia): Terapi relaksasi otot progresif 

(I.05187),  mengobservasi tingkat 

kecemasan; memonitor ketegangan otot, 

frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu; 

memonitor respon terhadap relaksasi; 

memberikan informasi manfaat, tujuan dan 

prosedur teknik relaksasi; menganjurkan 

sering mengulangi atau berlatih teknik 

relaksasi secara mandiri. 
 

Hasil evaluasi pada hari terakhir 

pemberian asuhan keperawatan yaitu data 

subyektif pasien mengatakan dada tidak 

berdebar, pasien mengatakan mampu 

beristirahat dengan baik. Data obyektif 

pasien tampak rileks, pasien tampak 

nyaman, pasien tampak tenang, kontak mata 

baik, hasil skor HARS 19, TD :130/80 

mmHg, N : 90x/menit, RR: 21x/menit, 36.0 
oC. Data asassment masalah teratasi. Data 

planning lanjutkan intervensi untuk 

melakukan terapi relaksasi otot progresif 

dirumah. 

Hasil kuisoner HARS (Hamilton 

Anxiety Rating Scale) 27 (kecemasan 

sedang)  dan setelah diberikan terapi 

relaksasi otot progresif  menjadi 26 

(kecemasan sedang), hari kedua hasil 

kuisoner HARS (Hamilton Anxiety Rating 

Scale) 25 (kecemasan sedang) dan setelah 

diberikan terapi relaksasi otot progresif  23 

(kecemasan sedang) , dan hari ketiga hasil 

kuisoner HARS (Hamilton Anxiety Rating 

Scale) 23 (kecemasan sedang)  dan setelah 

diberikan terapi relaksasi otot progresif 

menjadi 19 (kecemasan ringan). 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien diabetes mellitus dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman dengan masalah keperawatan 

ansietas yang dilakukan adalah pemberian 

teknik relaksasi otot progresif dengan durasi 

3 kali dalam sehari dalam waktu ±15 menit 

selama 3 hari didapatkan hasil terjadi 

penurunan skala kecemasan dengan alat ukur 

kecemasan HARS. Rekomendasi tindakan 

terapi relaksasi otot progresif efektif dilakukan 

pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman. 
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