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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah kesehatan akhir-akhir ini sangat ramai diperbincangkan. Tingginya 

angka kematian akibat suatu penyakit dan semakin banyak berkembangnya berbagai 

macam jenis penyakit menjadi perbincangan yang hangat. Menurut Sarafino (1994) 

bahwa problem kesehatan yang utama dan sebab-sebab kematian sekarang ini adalah 

karena penyakit kronis. Sedangkan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Lusia, 

(2011) di Kompas.com disebutkan bahwa saat ini penyakit kronis yang disebutkan 

sebagai penyakit tidak menular telah menyebabkan 36 juta kematian secara global 

pada tahun 2008. Sekitar 80 persen kematian itu terjadi di negara miskin dan 

berkembang. Dalam laporan tersebut juga dinyatakan, penyakit tidak menular kini 

menjadi ancaman utama kesehatan mengalahkan penyakit menular seperti malaria, 

tuberkolosis, dan HIV. 

Melihat data tersebut timbul pertanyaan mengapa penderita penyakit kronis 

semakin meningkat setiap tahunnya dan merupakan pembunuh nomer satu di dunia. 

Menurut Hull (1993) hal ini ada kaitannya dengan gaya hidup seseorang. Saat ini 

orang-orang tidak lagi memperhatikan makanan yang mereka makan. Mereka lebih 

senang memakan makanan cepat saji yang praktis dan tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk membuatnya. Padahal makanan cepat saji tersebut mengandung 

lemak dan kolestrol jahat yang sangat tinggi. Kadar lemak dan kolestrol yang tinggi 
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dalam darah dapat menyebabkan penyakit arterosklerosis, jantung atau stroke (Hull, 

1993). Selain itu juga masyarakat kita saat ini terlalu sibuk dengan pekerjaan dan 

urusannya masing-masing sehingga melupakan untuk berolahraga dan menerapkan 

pola hidup sehat yang berakibat rentannya terkena penyakit kronis.  

Penyakit kronis adalah penyakit-penyakit degeneratif  yang berkembang 

selama kurun waktu yang lama (Smet, 1994). Seseorang yang menderita penyakit-

penyakit kronis seperti jantung, kardiovaskuler, hipertensi dan diabetes mellitus tidak 

akan bisa benar-benar sembuh dari penyakitnya. Menurut Hull (1993) penderita-

penderita penyakit kronis harus tetap melakukan pengobatan dan merubah gaya 

hidupnya dengan melakukan gaya hidup sehat. Jika penderita penyakit kronis tersebut 

tidak mau merubah gaya hidupnya dan melakukan pengobatan secara rutin maka 

tidak menutup kemungkinan bahaya kematian yang akan mengancam mereka.  

Salah satu penyakit yang termasuk golongan penyakit kronis adalah penyakit 

Diabetes Melitus. Menurut American Diabetes Association (dalam Kartika dan 

Hasanat, 2008), diabetes mellitus merupakan salah satu kelompok penyakit metabolic 

dengan karakteristik hierglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin atau keduanya. Diabetes adalah kondisi saat produksi insulin sel beta pancreas 

terganggu atau respon organ target berkurang. Akibatnya kemampuan tubuh 

melakukan metabolisme glukosa menurun dan kadar gula darah meningkat tajam. 

Dalam jagka panjang, kondisi ini merusak berbagai organ tubuh. Pasien diabetes 

beresiko terkena penyakit jantung karena diabetes mendorong aterosklorosis atau 

terjadinya plak pada pembuluh darah.  
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Penderita penyakit diabetes ini secara signifikan terus bertambah dari tahun ke 

tahun. Menurut laporan data epidemiologi McCarty dan Zimmet (dalam Kartika dan 

Hasanat, 2008) menunjukkan bahwa jumlah penderita DM (diabetes Melitus) di 

dunia dari 110,4 juta pada tahun 1994 melonjak 2 kali lipat (239,3 juta orang) pada 

tahun 2010. Di Indonesia sendiri pada tahun 1994 jumlah penderita DM sekitar 2,5 

juta orang, kemudiaan pada tahun 2000 menjadi 4 juta orang dan diperkirakan pada 

tahun 2010 jumlah penderita DM minimal 5 juta orang. Sedang kan data dari WHO 

menunjukkan pada tahun 1995 indonesia berada pada urutan ketujuh dan pada tahun 

2025 jumlah penderita DM diperkirakan meningkat keposisi urutan kelima terbesar 

didunia. 

Prevalensi DM tipe 2 pada penduduk cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan 

di Kayu Putih Jakarta Timur (daerah urban) didapatkan hasil 39,1% terjadi pada 

responden laki-laki dan 52,3% terjadi pada wanita, sedangkan berdasarkan sigi the 

second National Health and Nutritional Examination Survey II (NHANES) periode 

1976-1981 ditemukan 26% penduduk dewasa atau sekitar 340 juta penduduk 

menderita Obesitas dan menjadi sepertiga jumlah penduduk pada data NHNES III.4 

Tetapi penelitian terakhir antara tahun 2001 dan 2005 di daerah Depok menunjukkan 

angka 14,7% dan di Makasar 2005 mencapai 12,5%.4 Suatu jumlah mengerikan yang 

akan menjadi beban bagi petugas kesehatan, pemerintah dan masyarakat pada 

umumnya (Tjekyan, 2007). 

Walaupun diabetes merupakan penyakit kronis yang tidak secara langsung 

menyebabkan kematian, tetapi dapat berakibat fatal bila pengelolaannya tidak tepat. 
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Diabetes yang tidak terkontrol dapat menimbulkan komplikasi akut dan kronis bagi 

penderita. Komplikasi akut yang dapat diderita oleh penderita diabetes mellitus 

adalah koma hipoglikemia. Jika menderita komplikasi ini maka penderita akan 

mengalami pusing, gemetar, pandangan mata berkunang-kunang, pandangan mata 

menjadi gelap, keluar keringat dingin, detak jantung meningkat, sampai kehilangan 

kesadaran. Apabila tidak segera ditolong dapat terjadi kerusakan otak dan berakhir 

dengan kematian (Noer. 1996) 

Menurut David MH (dalam Ambarwati, 2008) mengatakan bahwa penyakit 

diabetes adalah penyakit yang kronik dan tidak bisa sembuh sempurna, perlu 

perawatan seumur hidup, dan dapat menimbulkan perubahan psikologis yang 

mendalam pada penderita, keluarga dan kelompok sosialnya. Individu yang terkena 

label diabetes melittus harus memakai label tersebut seumur hidupnya. Penderita 

diabetes mellitus harus selalu menjaga pola makan, olah raga rutin, melakukan check-

up, bahkan dapat dikatakan harus merubah seluruh pola hidupnya.  

Individu yang belum dapat menerima kenyataan bahwa dirinya menderita 

diabetes mellitus seringkali menunjukkan berbagai perubahan perilaku dan perasaan, 

seperti perasaan mereka menjadi tidak adekuat lagi, dapat berlebihan, timbul 

ketakutan, kecemasan, menuntut dirawat orang lain dengan berlebihan dan mereka 

mengembangkan sikap permusuhan. Sehingga penderita diabetes seringkali 

diasosiasikan dengan gangguan psikososial yaitu depresi, kecemasan, ketegangan dan 

stress yang menekan (Ambarwati, 2008) 

Hal ini juga dirasakan oleh klien R.A yang saat ini berusia 38 tahun dan di 
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diagnose mengindap sakit diabetes mellitus disertai hipertensi dan gastritis akut oleh 

dokter. Menurut klien R.A penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang 

diturunkan oleh keluarga dari pihak ayahnya. Menurut klien ayahnya meninggal 

karena menderita penyakit diabetes yang disertai komplikasi ke jantung dan ginjal 

karena ayah klien sulit mengontrol pola makan dan sulit sekali diajak untuk tetap 

meminum obat, sehingga terjadi komplikasi pada diri ayah klien. 

Klien R.A sendiri didiagnosa menderita diabetes sekitar 1 tahun terakhir dan 

R.A mengalami ketakutan, kecemasan dan tertekan ketika mendengar bahwa dirinya 

menderita penyakit diabetes karena menurutnya usianya masih sangat muda dan saat 

ini dirinya sedang berada di puncak karir dalam hal pekerjaannya. Selain itu juga ada 

rasa takut yang dihadapi klien mengingat ayahnya juga meninggal karena penyakit 

ini. Klien R.A saat ini lebih sering ijin dari kantornya karena klien sering merasa sakit 

dan sibuk untuk pergi ke laboratorium untuk memeriksakan dirinya. Klien R.A juga 

akhir-akhir ini sering tidak bisa tidur dan gelisah karena ada rasa cemas kalau dirinya 

akan bernasib sama seperti ayahnya. 

 Menurut Hudak (1995) perasaan-perasaan takut dan cemas yang dirasakan 

pasien dikarenakan oleh rasa ketidakberdayaan, ketakutan akan ditinggalkan oleh 

keluarga dan teman-teman, rasa tidak aman serta yang paling menimbulkan 

kecemasan adalah bahwa dirinya sewaktu-waktu dapat meninggal.  

Hal serupa juga dialami oleh klien HP, seorang guru SMA yang sekarang 

menjadi kepala sekolah di SMAN tempat ia bekerja. HP saat ini berusia 41 tahun dan 

memiliki 1 orang anak. HP menderita penyakit diabetes dan hipertensi yang sudah di 
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alaminya selama 2 tahun terakhir. Klien juga mengalami kecemasan ketika dirinya 

dinyatakan menderita penyakit ini. Klien sangat terkejut karena menurut pengetahuan 

klien, beberapa teman klien yang menderita penyakit diabetes dan hipertensi sudah 

banyak yang meninggal, sedangkan dirinya masih memilki banyak tanggungan. Klien 

merupakan anak pertama dari 5 orang bersaudara, dimana klienlah yang selama ini 

membiayai kuliah adik-adiknya karena kedua orang tua klien sudah lama meninggal. 

Saat ini adik klien yang lain sudah bekerja kecuali adik bungsu klien yang masih 

duduk dibangku kuliah dan sedang membutuhkan banyak biaya. 

Klien sendiri menikah di usia 39 tahun karena sibuk bekerja untuk 

membiayai adik-adiknya. Saat ini pun klien masih harus membiayai adiknya 

meskipun saudara-saudaranya yang lainpun sudah mulai ada yang membantu klien 

untuk membiayai kuliah adik bungsunya tersebut. Namun tetap saja ada ketakutan 

yang dirasakan klien, karena dirinya juga saat ini sudah memiliki tanggung jawab 

pada anaknya yang baru berusia 1 tahun. 

Rasa cemas klien ini muncul ketika klien merasa ada perubahan yang terjadi 

pada dirinya seperti ketika klien merasa air seninya berubah keruh, merasa 

pinggangnya sakit, atau ketika didadanya terasa ditusuk dan fesesnya berwarna hitam. 

Ketika hal ini terjadi klien akan merasa cemas dan merasakan dadanya terasa sesak, 

keluar keringat dingin dan badan klien terasa lemas. Klien juga sering merasakan 

pusing yang disebabkan meningkatnya tekanan darahnya sehingga klien akan 

langsung menemui dokter langganannya. Malah kata klien jika dokter tersebut belum 

memulai prakteknya atau dokternya sedang libur klien pasti akan menelfonnya, walau 
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terkadang klien sendiri sebenarnya merasa sungkan. 

Perasaan-perasaan takut yang dialami oleh pasien tersebut akan 

menimbulkan kecemasan, dan perasaan cemas yang terus menerus akan memberikan 

pengaruh yang semakin memperburuk kesehatan pasien itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan adanya hubungan antara emosi dengan kesehatan fisik. Menurut Felten 

(dalam Goleman, 1996) emosi berpengaruh dahsyat terhadap system syaraf autonom 

yang mengatur segala macam, mulai dari jumlah insulin yang dikeluarkan tubuh 

sampai tingginya tingkat tekanan darah. 

 Pendapat ini diperkuat oleh pendapat yang diajukan Nezhat (dalam 

Goleman, 1996) seorang ahli bedah mengatakan bahwa jika seorang yang telah 

dijadwalkan untuk melakukan sebuah operasi merasa panik dan cemas maka dia akan 

membatalkan operasinya. Alasannya karena rasa panik dan cemas dapat 

meningkatkan tekanan darah dan pembuluh darah yang melebar akibat meningkatnya 

tekanan darah akan banyak mengeluarkan darah apabila dipotong. Pendarahan yang 

hebat merupakan salah satu komplikasi operasi yang dapat menyebabkan kematian. 

Kemungkinan siapapun pasti akan mengalami kecemasan ketika dirinya 

didiagnosa oleh dokter apalagi jika diagnose dokter tersebut ternyata menunjukkan 

dirinya terkena salah satu penyakit kronis. Menurut Sarafino (1994) kecemasan 

adalah merupakan perasaan yang paling umum dialami oleh pasien yang dirawat di 

rumah sakit. Pasien sering mengeluh tidak bisa tidur ketika di rumah sakit. Hal ini 

dikarenakan pasien tidur ditempat tidur yang berbeda dengan di rumahnya, dengan 

lingkungan yang berbeda pula dan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dikenal 
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(Attree, 1993).  

Faktor lain yang dapat menimbulkan rasa cemas pasien adalah sakit yang 

diderita individu tersebut menyebabkan tidak berdaya, lemah dan rentan sehingga 

individu tersebut tidak memiliki control akan dirinya. Pasien akan merasa tidak 

berguna lagi karena dirinya memiliki kondisi fisik yang sedang sakit dan tidak bisa 

beraktifitas seperti biasa ketika dirinya masih sehat. Selain itu juga pasien diharuskan 

dengan rutinitas baru yaitu harus mengkonsumsi obat-obatan secara terus menerus 

dan rutin. Hal ini juga membuat pasien semakin cemas dan tertekan (Kravitz, 2008). 

Salah satu penyebab semakin tingginya tingkat kecemasan yang dialami 

pasien juga karena kurangnya komunikasi antara dokter dan perawat dengan pasien 

dan keluarganya. Masalahnya ilmu kedokteran konvensional saat ini tidak terlalu 

memperhatikan reaksi emosi si pasien dan hanya memusatkan perhatian mereka pada 

kondisi fisik pasien saja (Weil, 1997). Para dokter ini biasanya akan menghindar bila 

ditanyakan lebih lanjut tentang penyakit pasien oleh keluarga maupun oleh pasien 

sendiri. Alasannya bahwa jika mereka memberitahukan secara detail tentang penyakit 

yang diderita pasien mereka takut akan menyebabkan pasien bertambah sedih, cemas 

dan ketakutan. Sehingga penyakit yang sedang diderita pasien menjadi lebih parah 

lagi karena terkomplikasi dengan trauma emosional yang diakibatkan oleh penjelasan 

dokter tadi (Sudarwanto dalam Rachmawati, 2007). 

Menurut Brannon dan Feist  (2000) dokter dan perawat dapat bekerjasama 

dengan mengurangi kecemasan pasien dengan mengatakan terus terang pada pasien 

tentang penyakitnya pada saat yang tepat dan apa yang dapat dilakukan jika timbul 
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masalah atau komplikasi serta meyakinkan mereka bahwa kondisinya bukan tanpa 

harapan. Harapan untuk sembuh inilah yang dapat menjadi daya penyembuh bagi diri 

pasien selain pengobatan dengan cara medis yang diberikan oleh dokter. Menurut 

Krehl (dalam Rachmawati, 2007) pasien yang memiliki harapan untuk sembuh pada 

dirinya adalah lebih penting daripada penggunaan obat apapun. Pasien yang 

berfikiran positif tentang dirinya dapat lebih mampu menghadapi keadaan sulit, 

kekecewaan dan terutama sakitnya. Keadaan pasien yang mampu menerima 

penyakitnya dan keadaan dirinya sehingga menimbulkan keinginan untuk sembuh 

ternyata lebih ampuh dari obat apapun. Kondisi pasien yang seperti ini dapat 

menekan kecemasannya dan menerima dirinya dengan harapan yang lebih besar. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa relaksasi ini bisa digunakan untuk membantu kerja 

dokter dalam menangani kasus pasien terutama pasien-pasien yang di diagnose 

mengalami penyakit yang berat.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurul Afiah (2010) pada penderita 

penyakit diabetes yang juga merupakan salah satu penyakit kronis memberikan hasil 

bahwa pasien yang didiagnosa menderita penyakit diabetes mellitus dan mengalami 

kecemasan akan mengakibatkan meningkatnya kadar gula dalam darahnya sehingga 

menyebabkan tidak pernah stabilnya kadar gula dalam darah yang bisa berakibat fatal 

bagi organ tubuh lainnya. Hal ini disebabkan karena adrenalin yang timbulkan ketika 

pasien mengalami kecemasan akan mempengaruhi kerja insulin yang berfungsi untuk 

mengeluarkan glukosa dalam darah. 

Melihat hasil penelitian diatas maka tampak bahwa kecemasan yag dirasakan 
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oleh penderita diabetes mellitus dapat berpengaruh pada penyakitnya dan bisa 

berakibat fatal bagi hidup penderita diabetes maka penelitian ini memfokuskan diri 

pada kecemasan penderita penyakit diabetes.  

Di dalam sistem saraf manusia terdapat sistem saraf otonom dan system 

saraf pusat. Fungsi saraf pusat adalah mengendalikan gerakan-gerakan yang 

dikehendaki, misalnya gerakan tangan, kaki, leher, dan jari-jari. Sedangkan sistem 

saraf otonom berfungsi mengendalikan gerakan-gerakan yang otomatis, misalnya 

fungsi digestif, proses kardiovaskuler, dan gairah seksual. Sistem saraf otonom terdiri 

dari dua subsistem yang kerjanya saling berlawanan yaitu; (1) sistem saraf simpatetis 

yang bekerja meningkatkan rangsangan atau memacu organ-organ tubuh, memacu 

meningkatnya denyut jantung dan pernafasan, serta menimbulkan penyempitan 

pembuluh darah tepi (pheripheral) dan pembesaran pembuluh darah pusat serta 

menurunkan temperatur kulit dan daya tahan kulit, dan juga akan menghambat proses 

digestif dan seksual; (2) system saraf parasimpatetis menstimulasi turunnya semua 

fungsi yang dinaikkan oleh saraf simpatetis, dan menstimulasi naiknya semua fungsi 

yang diturunkan oleh saraf simpatetis (Utami,dalam Subandi 2002). 

Selama sistem-sistem berfungsi normal dalam keseimbangan, bertambahnya 

aktivitas sistem yang satu akan menghambat atau menekan efek system yang lain. 

pada waktu orang mengalami ketegangan dan kecemasan yang bekerja adalah sistem 

saraf simpatetis, sedangkan pada waktu rileks yang bekerja adalah sistem saraf 

parasimpatetis. Dengan demikian relaksasi dapat menekan rasa tegang dan rasa cemas 
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dengan resiprok, sehingga timbul counter conditioning dan penghilangan (Utami, 

dalam Subandi 2002)  

Dasar pikiran relaksasi adalah sebagai berikut. Relaksasi merupakan 

pengaktifan dari saraf parasimpatetis yang menstimulasi turunnya semua fungsi yang 

dinaikkan oleh sistem saraf simpatetis, dan menstimulasi naiknya semua fungsi yang 

diturunkan oleh saraf simpatetis. Masing-masing saraf parasimpatetis dan simpatetis 

saling berpengaruh maka dengan bertambahnya salah satu aktivitas sistem yang satu 

akan menghambat atau menekan fungsi yang lain (Utami, dalam Subandi2002). 

Relaksasi dapat digunakan sebagai active coping skill jika digunakan untuk mengajar 

individu kapan dan bagaimana menerapkan relaksasi di bawah kondisi yang 

diinginkan, misalnya digunakan untuk mengurangi gangguan insomnia, mengurangi 

kecemasan atau untuk membuat tubuh istirahat sejenak. Apabila Individu melakukan 

relaksasi ketika ia mengalami ketegangan atau kecemasan, maka reaksi-reaksi 

fisiologis yang dirasakan individu akan berkurang, sehingga la akan merasa rileks. 

Apabila kondisi fisiknya sudah rileks, maka kondisi psikisnya juga tenang (Lichstein, 

dalam Setyo 2006). 

Teknik relaksasi banyak digunakan untuk menangani penderita penyakit kronik 

termasuk penderita kanker, karena dapat menurunkan kecemasan dan mual akibat 

kemoterafi dan radioterafi serta menurunkan nyeri pada penderita kanker (Taylor, 

1995). Di samping itu Kaplan, dkk (1997) mengatakan bahwa relaksasi dapat 

menghasilkan efek fisiologis yang berlawanan dengan kecemasan, seperti kecepatan 
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denyut jantung yang lambat, peningkatan aliran darah perifer dan stabilitas 

neuromuskular. 

Burn (dalam Subandi, 2002) melaporkan beberapa keuntungan yang 

diperoleh dari latihan relaksasi dimana salah satunya adalah untuk mengurangi 

tingkat kecemasan. Ada beberapa bukti bahwa individu dengan tingkat kecemasan 

yang tinggi dapat menunjukkan efek fisiologis positif melalui latihan relaksasi. Selain 

itu juga, relaksasi dapat mengurangi kemungkinan gangguan yang berhubungan 

dengan stress, dan mengontrol anticipatory anxiety sebelum situasi yang 

menimbulkan kecemasan, seperti pada pertemuan penting, wawancara dan 

sebagainya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa relaksasi dapat mengurangi 

kecemasan pada waktu wawancara bagi pasien psikiatri (Deffenbacher dan Snyder 

dalam Subandi, 2002). 

Pelatihan relaksasi semakin sering dilakukan karena dari hasil penelitian-

penelitian yang dilakukan Jacobson dan Wolpe terbukti bahwa relaksasi secara efektif 

dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan (Ramdhani, tanpa tahun). Teknik 

relaksasi ada beberapa macam yaitu relaksasi otot, relaksasi kesadaran indera, 

relaksasi melalui hipnosa, yoga, & meditasi. Namun melihat kondisi pasien yang 

mengidap penyakit kronis dan sebagian juga mengalami konflikasi dengan tekanan 

darah tinggi sehingga dilakukan relaksasi dengan menggunakan relaksasi kesadaran 

indera. Relaksasi kesadaran indera ini dikembangkan oleh Golfried yang 

dipelajarinya dari Weitzman (Subandi, 2002). Relaksasi kesadaran indera ini 
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memfokuskan individu untuk bisa merasakan tubuhnya sendiri khususnya panca 

indera sehingga individu bisa merasakan ketenangan. 

Pada teknik relaksasi kesadaran indera ini, klien diberi satu seri pertanyaan 

yang tidak untuk dijawab secara lisan namun untuk dirasakan sesuai dengan apa yang 

dapat dan tidak dapat dialami individu pada waktu instruksi diberikan, sehingga klien 

diharapkan untuk bisa mengalami kondisi rileks yang mendalam untuk membantu 

klien mengurangi rasa cemas yang sedang dihadapinya. Menurut Dasmaniarti (2003) 

dalam penelitiannya tentang relaksasi kesadaran indera pada penderita kanker 

payudara bahwa pemberian relaksasi kesadaran indera pada penderita kanker 

payudara melalui kaset sama efektifnya jika dibandingkan dengan relaksasi kesadaran 

indera yang diberikan melalui liflet.  

Relaksasi kesadaran ini sudah lama diperkenalkan oleh Golfried yang 

dipelajari oleh weitzman (Golfried dan Davison, 1976). Teknik ini tidak 

membutuhkan latihan otot atau ketegangan otot, yang apabila salah melakukannya 

maka akan menyebabkan rasa nyeri dan cedera otot (Prawitasari, 1988). Di samping 

itu relaksasi kesadaran indera mengandung kondisioning kata-kata isyarat rileks atau 

tenang terhadap pengalaman relaksasi yang dalam, serta diberikan gambaran-

gambaran yang memberi induksi relaksasi (subandi, 2002). 

Respon kesadaran indera diperoleh melalui daya imajinasi seseorang dalam 

membayangkan dan merasakan sensasi indera pendengaran, penglihatan, penciuman, 

perabaan dan percakapan. Dengan kata lain respon relaksasi diperoleh melalui 

kegiatan imajeri (membanyangkan) yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu 
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yang pernah ia terima melalui alat indranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Martin (1989) bahwa imajeri dapat disebutkan sebagai gambaran mental atau 

banyangan fikiran tentang segala sesuatu yang nyata seperti yang pernah ditangkap 

oleh alat indera manusia. 

Imajer menujuk pada representasi mental mengenai segala sesuatu yang 

secara fisik tidak hadir pada saat itu, tidak terbatas hanya pada visualisasi benda-

benda saja, tetapi meliputi semua pristiwa, pengalaman, atau objek yang memang 

pernah dialami dan juga yang hanya bayangan semata. Jadi imajeri merupakan 

bayangan dalam pikiran sesorang yang berisi meliputi apa saja yang dapat dilihat, 

didengar, diraba dan dicita rasakan. Menurut Davis (1995) kegiatan membanyangkan 

atau kesan batin yang di ciptakan dengan sadar dapat melatih diri menjadi rileks dan 

mengabaikan setres. Davis uga mengatakan bahwa untuk mengatasi perasaan tidak 

bahagia dan tegang, seseorang dapat mengubah pusat fikiran ke arah positif melalui 

bayangan yang ia ciptakan (penyembuhan dengan imajinasi). 

Selanjutnya Cou’e (dalam Davis 1995) mengatakan bahwa penyakit organik 

seperti tumor fibroma (tumor jaringan lemak), tuberkulosa, perdarahan, konstipasi 

sering lebih buruk jika fikiran penderita terpusat padanya, Sementara melalui 

imajinasi yang diciptakan dengan sadar dapat melatih diri menjadi rileks dan 

mengabaikan stress. Oleh karena itu relaksasi kesadaran indera dapat diberikan atau 

dilatih pada penderita kanker payudara. Melalui relaksasi ini penderita dibimbing 

untuk membuat kesan mental sesuai dengan intruksi yang diberikan, sehingga fikiran 

atau perasaan penderita tentang hal-hal yang membuatnya cemas dapat terabaikan, 
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saraf simpatis dan pusat emosi (sistem limbik) tidak teraktivitas dan tubuh menjadi 

rileks. Melalui latihan yang teratur penderita menjadi terbiasa dan merasakan 

ketegangan sebagai efek psikologis dari relaksasi ini. Akhirnya bila penderita 

merasakan ada sesuatu yang tidak menyenangkan diharapkan akan melakukan teknik 

ini. 

Benson (2002) mengatakan bahwa teori respon relaksasi adalah kondisi rileks 

sebagai respon ragawi yang dibangkitkan oleh teknik relaksasi dan meditasi yang 

dapat diterapkan setiap orang untuk menghilangkan stres batin yang merusak, 

sehingga memperkuat gelomabang alpha di otak yang menunjukkan adanya 

keteganagan di dalam jiwa seseorang.  

Di lain pihak subandi (2002) menjelaskan tentang Gate Control Theory. Teori 

ini dikembangkan olah Melzack dan Wall yang berkaitan dengan struktur sistem 

saraf. Menurut teori ini suatu rangsangan yang masuk dalam tubuh manusia tidak 

semuanya disampaikan pada otak. Hal ini tergantung pada ada atau tidak adanya 

rangsangan lain yang masuk ke otak yang lebih tinggi. Rangsangan sakit dapat 

ditolak masuk ke otak jika ada rangsangan lain yang lebih kuat atau karena kesadaran 

orang itu sendiri yang menolak untuk masuk. Dengan demikian rangsangan 

kecemasan pada seseorang juga dapat ditolak masuk ke otak melalui rangsangan yang 

lebih kuat yaitu kesadaran seseorang melakukan relaksasi. 

Relaksasi kesadaran indera ini sudah ditemukan sejak tahun 1969 oleh Dr. 

Bernard Weitzman. Setelah sekian lama ditemukan namun sampai saat ini referensi 

yang berkaitan dengan relaksasi ini sangatlah minim, begitu juga dengan penelitian-
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penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan relaksasi kesadaran indera baik 

diluar negeri maupun di Indonesia sendiri sangatlah jarang. Hal ini membuat penulis 

semakin tertarik untuk meneliti tentang relaksaasi kesadaran indera ini. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “relaksasi kesadaran indera untuk menurunkan tingkat 

kecemasan pada pasien penderita penyakit diabetes melitus” 

B. Rumusan Masalah 

Apakah relaksasi kesadaran indera bisa menurunkan tingkat kecemasan pasien 

penderita penyakit dibetes mellitus 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan relaksasi 

kesadaran indera untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien penderita penyakit 

diabetes mellitus 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

atau masukan yang positif bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya 

mengenai pemberian teknik relaksasi untuk menurunkan tingkat 

kecemasan pada penderita penyakit diabetes melitus. 
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2. Manfaat praktis.  

a. Melalui penelitian ini diharapkan relaksasi kesadaran indera dapat 

dijadikan alternatif intervensi yang dapat digunakan untuk membantu 

menurunkan tingkat kecemasan pada penderita penyakit diabetess. 

Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan gambaran 

mengenai kondisi psikologis yang terkait dengan kecemasan pada 

penderita penyakit diabetes jika penelitian ini terbukti dapat 

menurunkan tingkat kecemasan pada penderita penyakit diabetes 

tersebut. 

b. Membantu pasien mempertahankan kontrol akan hidupnya dan 

membantu mereka menemukan mekanisme pertahanan yang sehat, 

termasuk sikap yang selalu positif dalam menghadapi begitu banyak 

tantangan dan stres dalam perjalanan penyakitnya. 

 

 

 


