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ABSTRAK 

 
CA paru atau kanker paru merupakan suatu trasformasi ganas dan ekspansi dari jaringan 

paru dan merupakan kanker paling mematikan dari seluruh kanker di dunia. 

Penatalaksanaan dari penyakit CA Paru meliputi pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. 

Tindakan kemoterapi ini juga dapat menimbulkan kerugian, tidak hanya membunuh sel-sel 

kanker melainkan juga menyerang sel-sel sehat pada pederitanya sehingga menimbulkan 

kecemasan. Progressive Muscle Relaxation adalah salah satu tindakan yang dilakukan 

untuk mengatasi masalah kecemasan. Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien CA paru dengan kebutuhan aman 

dan nyama : ansietas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien CA paru 

dengan diagnosa keperawatan ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian 

dibuktikan dengan merasa bingung, merasa khawatir dengan kondisi yang dihadapi, 

tampak gelisah, tampak tegang, kontak mata buruk, frekuensi nadi meningkat. Hasil studi 

kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien CA paru 

dengan kebutuhan aman dan nyaman : ansietas yang dilakukan tindakan keperawatan 

dengan memberikan terapi Progressive Muscle Relaxation selama 3 hari berturut-turut 

didapatkan hasil terjadi penurunan tingkat kecemasan dari skor 28 menjadi skor 18. 

Rekomendasi tindakan Progressive Muscle Relaxation pada pasien CA paru untuk 

menurunkan tingkat kecemasan. 

 

Kata kunci : CA paru, cemas, Progressive Muscle Relaxation. 

 

 

ABSTRACT 

 

 CA lung or lung cancer is a malignant transformation and expansion of lung tissue and is 

the deadliest cancer of all cancers in the world. Management of pulmonary CA disease 

includes surgery, radiotherapy, and chemotherapy. This action of chemotherapy can also 

cause harm, not only kill cancer cells but also attack healthy cells in the pederias causing 

anxiety. Progressive Muscle Relaxation is one of the actions taken to overcome anxiety 

problems. The purpose of this case study is to find out the picture of nursing care in 

pulmonary CA patients with the need for ego integrity: anxiety. This type of research is 

descriptive using a case study approach. The subject in this case study was a patient with a 

mailto:dwianjarwati011098@gmail.com


CA pulmonary diagnosis of anxiety related to the threat to death as evidenced by feeling 

confused, worried about the condition at hand, looking restless, looking tense, poor eye 

contact, increased pulse frequency. The results of this case study show that the 

management of nursing care in patients with pulmonary CA with the need for ego 

integrity: anxiety performed by nursing action by providing Progressive Muscle 

Relaxation therapy for 3 consecutive days results in a decrease in anxiety level from score 

28 to score 18. Recommendations for action Progressive Muscle Relaxation in pulmonary 

CA patients to reduce anxiety levels. 

 

Keywords: CA lung, anxiety, Progressive Muscle Relaxation. 



 

PENDAHULUAN  
CA paru atau kanker paru 

merupakan suatu trasformasi ganas dan 

ekspansi dari jaringan paru dan 

merupakan kanker paling mematikan 

dari seluruh kanker di dunia, 

menyebabkan 1,2 juta kematian (Black, 

2014). 

Pravalensi CA paru didunia terus 

meningkat, data yang didapat dari 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

tahun 2018, angka kejadian penyakit 

kanker di Indonesia (136.2/100.000 

penduduk), berada pada urutan ke-8 di 

Asia Tenggara. Angka kejadian tertinggi 

di Indonesia untuk laki-laki ialah kanker 

paru, yaitu 19,4 per 100.000 penduduk 

dengan rata-rata kematian 10,9 per 

100.000 penduduk. Penyakit kanker 

masih menjadi masalah kesehatan 

serius di Indonesia. Kementerian 

Kesehatan (Kemkes) menyebutkan 

prevalensi penyakit kanker mengalami 

peningkatan dalam lima tahun terakhir. 

Menurut Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2018, prevalensi 

kanker di Indonesia mencapai 1.79 per 

1000 penduduk, naik dari tahun 2013 

sebanyak 1.4 per 1000 penduduk. Riset 

ini juga menemukan, prevalensi 

tertinggi ada di Yogyakarta sebanyak 

4.86 per 1000 penduduk, disusul 

Sumatera Barat 2.47, dan Gorontalo 

2.44. Statistik Kanker Indonesia 

menurut Globocan tahun 2018 bahwa 

data dari RS Kanker Dharmais ada 

sebanyak 30.023 kasus CA paru dengan 

angka laki-laki sebanyak 22.440 dan 

perempuan sebanyak 7.583 kasus. 

Insiden CA Paru  dari 100.000 pasien 

sebanyak 19,4% laki-laki dan 6% 

perempuan. 

Penatalaksanaan dari penyakit CA 

Paru meliputi pembedahan, radioterapi, 

dan kemoterapi. Tindakan kemoterapi 

ini juga dapat menimbulkan kerugian, 

tidak hanya membunuh sel-sel kanker 

melainkan juga menyerang sel-sel sehat 

pada pederitanya sehingga menimbulkan 

kecemasan (Brunner & Suddart, 2013). 

Kecemasan biasanya muncul 

bersama dengan ketidakpastian tentang 

prognosa penyakit. Hal ini ditemukan 

pada pasien kanker terutama pada pasien 

kanker stadium lanjut. (Otto, 2007 

dalam Rahmawati, 2017). 

Progressive Muscle Relaxation 

adalah salah satu tindakan yang 

dilakukan untuk mengatasi masalah 

psikologis. Masalah yang dimaksud 

seperti kecemasan dan depresi. Terapi 

Progressive Muscle Relaxation 

merupakan salah satu bentuk terapi yang 

dapat diberikan pada pasien kanker 

untuk mengurangi tingkat kecemasannya 

(Rahmawati dkk, 2017). 

Hasil dari penelitian (Rahmawati 

dkk, 2017) bahwa Progressive Muscle 

Relaxation pada pasien kanker yang 

sedang menjalani kemoterapi dapat 

dilakukan dalam kondisi kesadaran 

composmentis dengan pemberian terapi 

1 hari sekali pada sore hari selama 3 hari 

dengan waktu 15-30 menit. Dibuktikan 

sebanyak 27 responden terbukti dapat 

menurunkan tingkat kecemasan pada 

pasien kanker. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan 

oleh peneliti studi kasus, yaitu metode 

yang diterapkan untuk memahami 

individu lebih mendalam dengan 

dipraktikkan secara integratif dan 

komprehensif (Raharjo, 2011). Subyek 

adalah target populasi yang memiliki 



karakteristik tertentu yang diterapkan 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). 

Studi kasus ini dilakuka untuk 

mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien CA paru 

dengan kebutuhan inegrita ego : 

ansietas.   

Subyek yang digunakan adalah satu 

orang pasien CA Paru dengan kebutuhan 

integritas ego : ansietas. Tempat 

penelitian di ruang Flamboyan 7 RSUD 

Dr. Moewardi pada tanggal 17-22 

Februari 2020. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian didapatkan data 

pasien mengatakan cemas dengan 

keadaannya saat ini dan khawatir akan 

akibat dari penyakitnya serta bingung. 

Pengkajian yang dilakukan adalah fokus 

tingkat kecemasan pasien antara lain 

pasien tampak cemas dan gelisah, pasien 

tampak tegang, kontak mata buruk dan 

frekuensi nadi meningkat yaitu 119 kali/ 

menit. Hasil pemeriksaan tanda – tanda 

vital diperoleh data tekanan darah : 

120/90 mmHg, nadi : 119 x/menit, 

frekuensi pernafasan: 20 x/menit, suhu: 

36,2 0 C, BB ; 46 kg TB :160 cm, kulit 

terasa hangat, dan mukosa bibir lembab 

konjungiva anemis 

Berdasarkan konsep teori ansietas 

menurut Mubarok (2015) pada tingkat 

ansietas psikologis yaitu ansietas 

berwujud sebagai gejala-gejala 

kejiwaan, seperti tegang, bingung dan 

khawatir. Hampir semua pasien 

penderita ansietas menunjukan 

peningkatkan detak jantung, perasaan 

gelisah dan perasaan tegang yang 

berlebih. Gejala kecemasan menurut 

Sutejo (2018) tanda dan gejala pasien 

dengan ansietas adalah cemas, khawatir, 

merasa tegang, gelisah. Sehingga data 

yang didapat mengenai tanda dan gejala 

yang dirasakan oleh pasien sesuai 

dengan teori menurut Mubarak (2015) 

dan Sutejo (2018) 

Diagnosa utama yang diambil 

adalah diagnosa ketiga. Menurut 

Rahmawati dkk (2017) ansietas muncul 

bersamaan dengan ketidakpastian 

(uncertainly)  akan prognosa penyakit, 

efektivitas pengobatan terhadap 

pemulihan kondisi yang sering 

ditemukan pada klien-klien kanker 

teruama stadium lanjut. Sehingga 

diagnosa ketiga yang dialamai oleh 

pasien CA paru sesuai dengan teori 

menurut Rahmawati dkk(2017). 

Intervensi keperawatan studi kasus 

ini adalah dengan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam diharapkan masalah 

ansietas menurun dengan kriteria hasil 

Tingkat Ansietas (L.09093) verbalisasi 

khawatir akibat kondisi yang dihadapi 

menurun, perilaku gelisah menurun, 

perilaku tegang menurun, kontak mata 

membaik. 

Berdasakan tujuan dan kriteria 

hasil tersebut intervensi keperawatan 

yang dilakukan yaitu dengan Terapi 

Relaksasi Otot Progresif (I.05187) yang 

pertama identifikasi tempat yang tenang 

dan nyaman, kedua berikann posisi 

nyaman/ bersandar pada kursi, ketiga 

anjurkan melakukan otot rahang, 

keempat anjurkan menegangkan otot 5-

10 detik, kemudian merilekskan otot 20-

30 detik masing-masing 8-16 kali, 

anjurkan menegangkan otot kaki selama 

tidak lebih 5 detik untuk menghindari 

kram (mengukur tingkat kecemasan hari 

ke-1, mengajarkan relaksasi otot 

progresif dan mengukur tingkat 

kecemasan hari ke-3). 



Hasil evaluasi yang telah dilakukan 

selama 3 hari dilakukan pada hari 

pertama sebelum melakukan relaksasi 

otot progresif dan di hari ke ketiga 

setelah melakukan relaksasi otot 

progresif. Pengukuran tingkat 

kecemasan pada hari pertama 

didapatkan hasil skor 28. Pada hari 

ketiga dilakukan pengukuran kembali 

tingkat kecemasan pasien didapatkan 

skor menjadi 18. Berdasarkan hasil studi 

dapat diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan relaksasi otot progresif selama 

3 hari didapat hasil yang dapat dilihat 

pada diagram 1.1 

 

Tabel 1.1 Evaluasi tingkat kecemasan 

Sdr. A mengalami penurunan 

 

Hari 

Hasil pengukuran tingkat 

kecemasan dengan 

kuesioner HADS 

  

 Pre Post 

ke-1 Skor 28 - 

ke-2 - - 

ke-3 - Skor 18 



Berdasarkan data tabel diatas 

dapat disimpulkan adanya penurunan 

tingkat kecemasan dari hari pertama 

sampai dengan hari ketiga. Hasil 

studi kasus yang dilakukan di RSUD 

Dr. Moewardi diketahui bahwa 

sesudah dilakukan intervensi 

keperawatan dengan memberikan 

terapi Progressive Muscle Relaxation 

selama 15-30 menit selama 3 hari 

berturut-turut. Intervensi ini 

dilakukan mulai hari pertama sampai 

dengan hari ketiga maka didapatkan 

hasil pengukuran tingkat kecemasan 

pada pasien mengalami penurunan 

dari skor 28 menjadi skor 18. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien CA paru 

dengan kebutuhan integritas ego : 

ansietas tindakan yang dilakukan 

adalah pemberian terapi Progressive 

Muscle selama 15-30 menit selama 3 

hari didapatkan hasil terjadi 

penurunan dari skor 28 menjadi skor 

18. Rekomendasi tindakan terapi 

Progressive Muscle efektif dilakukan 

pada pasien CA paru yang mengalami 

kecemasan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Black, J dan Hawk, J. 2014. 

Keperawatan Medikal Bedah 

: Manajemen Klinis untuk 

Hasil yang Diharapakan. 

Dialih bahasa oleh Nampira 

R. Jakarta : Salemba Emban 

Patria. 

Brunner & Suddart. 2013. Keperawatan 

Medikal-Bedah. Jakarta : EGC. 

Rahardjo, Susilo & Gudnanto. 2011. 

Pemahaman Individu Teknik Non 

Tes. Kudus : Nora Media 

Enterprise. 

Rahmawati, Nur Aini Lutfi, M.Khafid, 

Padoli. 2017. Pengaruh Terapi 

Progressive Muscle Relaxation 

Terhadap Penurunan Kecemasan 

Dan Klien Kanker Di Yayasan 

Kanker Indonesia (YKI) Surabaya. 

(Di akses pada tanggal 16 

November 2019). Surabaya : 

Poltekes Kemenkes Surabaya. 

Sutejo. 2018. Konsep dan Praktik Asuhan 

Keperawatan Kesehatan Jiwa : 

Gangguan Jiwa dan Psikososial. 

Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung : Alfabeta



 


