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Abstrak  

Diabetes merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan 

adanya peningkatan kadar gula dalam darah. Kadar gula darah yang tinggi diakibatkan oleh 

stress dan produksi pada hormon glukagon dan kortisol yang berlebih. Salah satu penatalaksaan 
pada pasien diabetes mellitus yang mengalami ketidakstabilan kadar gula darah dengan cara 

pemberian relaksasi autogenik. Relaksasi autogenik dapat menurunkan kadar gula dalam darah. 

Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada 

pasien diabetes mellitus dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jenis penelitian adalah deskriptif 
dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subyek dalam studi kasus ini adalah Ny. 

J pasien diabetes mellitus tipe 2 di rsud simo boyolali. Hasil studi kasus ini menunjukan bahwa 

pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus dalam pemenuhan kebutuhan 
nutrisi dengan masalah ketidakstabilan kadar gula darah yang dilakukan tindakan keperawatan 

dengan memberikan teknik relaksasi autogenik mulai dar tanggal 18 - 20 februari 2020 

didapatkan hasil terjadi penurunan kadar gula darah dari 305 mg/dL menjadi 240 mg /dL. 

Sehingga tindakan relaksasi autogenik direkomendasikan pada pasien diabetes mellitus untuk 

menurunkan kadar gula darah 

Kata kunci: relaksasi autogenik, kadar gula darah, diabetes mellitus 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN (Times New Roman 

Font 12, huruf kapital) 

 

PENDAHULUAN. Diabetes 

merupakan suatu kumpulan gejala yang 

timbul pada seseorang yang disebabkan 

adanya peningkatan kadar gula dalam 

darah. Diabetes terjadi karena adanya 

masalah dengan produksi hormon insulin 

oleh pankreas, baik hormon itu tidak 

diproduksi dalam jumlah yang benar, 

maupun tubuh tidak bisa menggunakan 

hormon insulin yang benar. Diabetes 

mellitus merupakan suatu keadaan 

hiperglikemia kronik disertai berbagai 

kelainan metabolik akibat gangguan 

hormonal, yang menimbulkan komplikasi 

kronik pada mata, ginjal, saraf, dan 

pembuluh darah, disertai lesi pada 

membran basalis dalam pemeriksaan 

mikroskop elektron (Manurung, 2018). 

Data WHO menunjukkan bahwa 

angka kejadian diabetes secara global, 

meningkat menjadi 8,5% pada populasi 

orang dewasa. (WHO, 2016). Prevalensi 

DM berdasarkan diagnosis dokter pada 

penduduk umur ≥15 tahun hasil Riskesdas 

2018 meningkat menjadi 2%. Prevalensi 

DM berdasarkan diagnosis dokter dan usia 

≥15 tahun yang terendah terdapat di 

Provinsi NTT, yaitu sebesar 0,9%, 

sedangkan prevalensi DM tertinggi di 

Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,4%. 

Prevalensi DM semua umur di Indonesia 

pada Riskesdas 2018 sedikit lebih rendah 

dibandingkan prevalensi DM pada usia 

≥15 tahun, yaitu sebesar 1,5%. Sedangkan 

provinsi dengan prevalensi DM tertinggi 

semua umur berdasarkan diagnosis dokter 

juga masih di DKI Jakarta dan terendah di 

NTT. Diabetes mellitus ini menempatkan 

posisi ke empat dengan penyakit tidak 

menular antara lain kanker, stroke, 

penyakit gagal ginjal, diabetes mellitus dan 

hipertensi (Riskesdas, 2018). 

Menurut Dinkes Kota Surakarta 

(2017), didapatkan kasus Diabetes 

Mellitus tidak tergantung insulin sebanyak 

6.579 (data puskesmas), dan 22.462 (data 

rumah sakit), sedangkan untuk DM yang 

tergantung insulin ditemukan 139 (data 

puskesmas), dan 1.427 (data rumah sakit). 

Jika dihitung prevelensinya maka 

diperoleh angka sebesar 5.470 per 100.000 

penduduk.   

Diabetes Melitus jika tidak 

ditangani secara optimal dapat 

mengakibatkan berbagai macam 

komplikasi seperti gangguan 

makrovaskuler dan mikrovaskuler. 

Gangguan makrovaskuler dapat meliputi 

penyakit jantung dan stroke. Sedangkan 

gangguan mikrovaskuler dapat meliputi 

penyakit nefropati, retinopati, dan 

neurofati hingga dapat menyebabkan 

gangren diabetik hingga berakhir dangan 

tindakan amputasi (Krisnatuti, 2014). 

Kadar gula darah yang tinggi diakibatkan 

oleh stress dan produksi pada hormon 

glukagon dan kortisol yang berlebih. 

Hormon ini meningkatkan produksi 

glukosa oleh hati dan mengganggu 

penggunaan glukosa dalam jaringan otot 

serta lemak dengan cara melawan kerja 

insulin (Tiandra, 2009).       

Menurut Konsensus Pengelolaan 

dan Pencegahan DM tipe 2 di Indonesia 

pada tahun 2015, penatalaksanaan dan 

pengelolaan diabetes diarahkan kepada 

empat pilar penatalaksanaan diabetes, 

yaitu edukasi, terapi gizi medis, latihan 

jasmani, dan intervensi farmakologis. 

Penatalaksanaan yang lainnya melalui 

salah satu bentuk latihan jasmani dengan 

melakukan relaksasi terhadap tubuh, 

relaksasi yang dapat menghantarkan bagi 

penderita diabetes lepas dari kecanduan 



gula serta membuat seluruh hormon yang 

mengatur sistem tubuh dapat bekerja 

secara optimal (Lingga, 2012). 

Relaksasi Autogenik adalah latihan 

yang menggunakan frase yang ditunjuk 

yang diulang-ulang sebagai pengalaman 

diam sambil duduk atau berbaring di 

tertentu, didukung dan postur netral.. 

Relaksasi diperkirakan bekerja dengan 

pengaturan hormon kortisol dan hormon 

stress lainnya yang menyebabkan 

perubahan dalam kesadaran melalui 

autosugesti sehingga tercapailah keadaan 

rileks yang dapat membantu memperbaiki 

keseimbangan antara organ tubuh, 

sirkulasi tubuh, dan menstimulasi pankreas 

serta hati untuk menjaga gula darah dalam 

batas normal (Saunders,2007, Limbong, 

Jaya, & Ariani, 2015) 

Hasil peneltian yang dilakukan 

Wahyuni,dkk (2018) pada 15 pasien yang 

mengalami diabetes melitus tipe II di 

puskesmas kota bukit tinggi pada juni  

2018 dengan memberikan intervensi 

berupa relaksasi autogenik dinilai efektif 

untuk mengurangi kadar gula darah pada 

diabetes melitus. Menunjukan adanya 

perubahan kadar gula darah skor sebelum 

perlakuan gadar gula yaitu 214 gr/dl dan 

berkurang menjadi 205 gr/dl setelah 

diberikan intervensi relaksasi autogenik. 

 

METODE (Times New Roman Font 12, 

huruf kapital) 

Rancangan studi kasus ini menggunakan 

lembar observasi sebelum tindakan dan 

sesudah tindakan. Sebelum dilakukan 

tindakan, subjek dilakukan pengukuran 

awal (pre test) untuk menentukan nilai 

awal kadar gula darah. Setelah dilakukan 

tindakan, subjek dilakukan pengukuran 

akhir (post test) untuk menentukan 

pengaruh terapi relaksasi autogenik 

terhadap kadar gula darah pada Ny. J  

pasien diabetes mellitus dengan masalah 

ketidakstabilan kadar gula darah. 

Pengambilan data dilakukan selama 3 hari, 

mulai tanggal 18 - 20 Februari 2020. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 

metode yaitu wawancara dan observasi. 

Dokumen yang diperlukan pada pasien 

diabetes mellitus yaitu pemeriksaan 

penunjang. Terapi relaksasi autogenik 

dilakukan 2 jam sesudah makan selama 3 

hari, pengukuran dilakukan sebelum 

tindakan dan sesudah tindakan untuk 

mengetahui nilai kadar gula darah pada 

pasien.  

 

HASIL (Times New Roman Font 12, 

hurufkapital) 

Berdasarkan hasil pengkajian yang 

dilakukan pada hari Selasa, Tanggal 18 

Februari 2020 diketahui bahwa saat 

pengkajian awal terhadap keluhan utama 

pasien diabetes mellitus, yaitu pasien 

mengatakan badan terasa lemas. Selama 

dilakukan pengkajian pasien mengatakan 

nyeri pada kaki bagian kanan bawah yang 

berlangsung ± 5 hari sebelum masuk 

rumah sakit. 

 Berikut hasil penelitian dari relaksasi 

autogenik: Evaluasi telah dilakukan selama 

3 hari berturut-turut. Hari pertama Selasa 

18 Februari 2020, dilakukan tindakan 

keperawatan teknik relaksasi autogenik 

didapatkan data subyektif keluarga dan 

Ny. J mengatakan belum mengerti dalam 

memantau kadar gula darah. Data obyektif 

Ny.J tampak lemas, GDP pukul 05.00 

WIB; 358 mg/dL, GDS pukul 11.00 WIB; 

272 mg/dL, GDS pukul 14.00 WIB; 

305mg/dL, dan setelah dilakukan teknik 

relaksasi autogenik ; 300 mg/dL, dengan 

hasil pengukuran vital sign tekanan darah; 

140/70 mmHg, nadi; 82 x/menit, RR; 20 

x/menit, suhu; 36,5°C. Hari ketiga Kamis, 

20 Februari 2020 didapatkan data subektif 

Ny. J mengatakan akan mengontrol pola 



makannya sesuai diit yang ditentukan. 

Data obyektif keaadan umum Ny.J sedang, 

kesadaran composmentis dengan GDS 

pukul 16.10 WIB; 285 mg/dL, GDS pukul 

19.50 WIB; 253 mg/dL, dan setelah 

dilakukan teknik relaksasi autogenik; 240 

mg/dL. Dengan hasil pengukuran vital 

sign didapatkan hasil tekanan darah; 

120/80 mgHg, nadi; 80 x/menit, RR; 21 

x/menit, suhu; 36,7 °C.    

Hasil penelitian menujukkan bahwa ada 

pengaruh pemberian relaksasi autogenik 

terhadap penurunan kadar gula darah pada 

pasien diabetes mellitus. Pelaksanaan 

pemberian relaksasi autogenik terbukti 

dapat menurunkan kadar gula darah pada 

pasien diabetes mellitus (Nuryadin, 2020). 

Data yang telah didapatkan maka dapat 

disimpulkan bahwa masalah 

ketidakstabilan kadar gula darah pada 

pasien sudah teratasi sebagian sesuai 

kriteria hasil yang diharapkan yaitu adanya 

penurunan kadar gula darah.  

 

Tabel 4. 1. Diagram Evaluasi Penurunan 

Kadar Gula Darah 

 

Berdasarkan data tabel diatas dapat 

disimpulkan adanya penurunan kadar gula 

darah dari hari pertama sampai dengan hari 

ketiga. Hasil studi kasus yang dilakukan di 

RSUD Simo Boyolali diketahui bahwa 

sesudah dilakukan intervensi keperawatan 

dengan memberikan relaksasi autogenik 

selama 3 hari berturut turut didapatkan 

hasil terjadi penurunan kadar gula darah 

dari 305 mg/dL menjadi 240 mg /dL. 

 

PEMBAHASAN(Times New Roman 

Font 12, huruf kapital) 

Berdasarkan hasil studi kasus, 

dilakukan evaluasi pada diagnosa 

ketidakstabilan kadar glukosan darah 

dengan memberikan terapi relaksasi 

autogenik yang dilakukan oleh Ny. J pada 

hari pertama sampai dengan hari ketiga  

dilakukan pengkajian, terjadi penurunan 

kadar glukosa darah. Pada hari pertama 

terjadi penurunan kadar glukosa darah 

postmeal dari sebelumnya 305 mg/dL, dan 

setelah diberikan teknik relaksasi 

autogenik yaitu 300 mg/dL. Pada hari 

ketiga terjadi penurunan kadar glukosa 

darah postmeal dari sebelumnya 253 

mg/dL, dan setelah diberikan teknik 

relaksasi autogenik yaitu 240 mg/dL 

Dari hasil evaluasi keperawatan 

selama 3x24 jam dan dilakukan pemberian 

terapi relaksasi autogenik selama 10-15 

menit efektif dapat menurunkan kadar 

glukosa darah. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Wahyuni, 

Kartika & Pratiwi (2018) yang berjudul 

“Relaksasi Autogenik Menurunkan Kadar 

Gula Darah Pasien Diabetes Mellitus Tipe 

II”, yakni terjadi penurunan kadar glukosa 

darah postmeal dari hari pertama sampai 

hari ketiga yaitu mulai dari 305 mg/dL 

sampai 240 mg/dL setelah dilakukan 

teknik relaksasi autogenik yang artinya ada 

pengaruh pada kadar glukosa darah setelah 

dilakukan teknik relaksasi autogenik  

KESIMPULAN (Times New Roman 

Font 12, huruf kapital) 

Dari hasil evaluasi keperawatan selama 

3x24 jam dan dilakukan pemberian terapi 

relaksasi autogenik selama 10-15 menit 
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efektif dapat menurunkan kadar glukosa 

darah. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Wahyuni, Kartika & 

Pratiwi (2018) yang berjudul “Relaksasi 

Autogenik Menurunkan Kadar Gula Darah 

Pasien Diabetes Mellitus Tipe II”, yakni 

terjadi penurunan kadar glukosa darah 

postmeal dari hari pertama sampai hari 

ketiga yaitu mulai dari 305 mg/dL sampai 

240 mg/dL setelah dilakukan teknik 

relaksasi autogenik yang artinya ada 

pengaruh pada kadar glukosa darah setelah 

dilakukan teknik relaksasi autogenik  

SARAN (Times New Roman Font 12, 

huruf capital 

Hasil studi kasus ini dapat digunakan 

untuk pengembangan ilmu keperawatan 

mengenai intervensi non farmakologi 

berupa relaksasi autogenik untuk 

menurunkan kadar gula darah pada pasien 

diabetes mellitus yang mengalami 

ketidakstabilan kadar gula darah.  

DAFTAR PUSTAKA (Times New 

Roman Font 12, huruf kapital) 

WHO (World Health Organization).2018. 

World Health Day 2018. 

http://www.depkes.go.id/resources/

download/pusdatin/infodatin/hari-

diabetes-sedunia-2018.pdf. Diakses 

tahun 2019.  

Saunders, S (2007). Autogenic theraphy ; 

short term theraphy for long 

termgain. July 12, 2013. Brithish 

Autogenic Society, Chairma. 

http://www.autogenic-

teraphy.org.uk.  

Limbong, Martalina, Jaya, R. D., & Ariani, 

Y. (2015). Pengaruh relaksasi 

autogenik terhadap kadar glukosa 

darah pada pasien diabetes melitus 

tipe 2. Skolastik Keperawatan, 

1(1), 21–28. 

Manurung, N. 2018. Keperawatan Medikal 

Bedah, Mind Mapping Dan Nanda 

NIC NOC Solusi Cerdas Lulus 

Ukom Bidang Keperawatan Jilid I. 

Jakarta: TIM. 

Kemenkes. (2017). Waspada Diabetes. 

Jakarta: Kemenkes RI. 

Kemenkes RI. 2018. Hari Diabetes 

Sedunia 2018. 

http://www.depkes.go.id/resources/

download/pusdatin/infodatin/hari-

diabetes-sedunia-2018.pdf. Diakses 

tahun 2019. 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/hari-diabetes-sedunia-2018.pdf.%20Diakses%20tahun%202019
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/hari-diabetes-sedunia-2018.pdf.%20Diakses%20tahun%202019
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/hari-diabetes-sedunia-2018.pdf.%20Diakses%20tahun%202019
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/hari-diabetes-sedunia-2018.pdf.%20Diakses%20tahun%202019
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/hari-diabetes-sedunia-2018.pdf.%20Diakses%20tahun%202019
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/hari-diabetes-sedunia-2018.pdf.%20Diakses%20tahun%202019
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/hari-diabetes-sedunia-2018.pdf.%20Diakses%20tahun%202019
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/hari-diabetes-sedunia-2018.pdf.%20Diakses%20tahun%202019

