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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gagal ginjal kronik (GGK) merupakan penyakit yang terjadi 

setelah berbagai macam penyakit yang merusak masa nefron ginjal sampai 

pada titik keduanya tidak mampu untuk menjalankan fungsi regulatorik 

dan ekstetoriknya untuk mempertahankan homeostatis (Lukman et al., 

2013). Gagal gijal kronik secara progresif kehilangan fungsi ginjal 

nefronnya satu persatu yang secara bertahap menurunkan keseluruhan 

fungsi ginjal (Sjamsuhidajat & Jong, 2011). 

Setiap tahun penderita penyakit gagal ginjal meningkat, di 

Amerika serikat pada tahun 2002 sebanyak 34.500 penderita, tahun 2007 

80.000 penderita, dan tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu 2 juta 

orang yang menderita penyakit ginjal. Sedangkan di Indonesia menurut 

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia jumlah yang menderita 

penyakit gagal ginjal kronik sekitar 50 orang per satu juta penduduk 

(Lukman et al., 2013). Data Dinkes Jawa tengah (2008) bahwa angka 

kejadian kasus gagal ginjal di Jawa Tengah yang paling tinggi adalah Kota 

Surakarta dengan 1497 kasus (25.22 %) dan di posisi kedua adalah 

Kabupaten Sukoharjo yaitu 742 kasus (12.50 %). 

Tindakan medis yang dilakukan penderita penyakit gagal ginjal 

adalah  dengan melakukan terapi dialisis tergantung pada keluhan pasien 

dengan kondisi kormobid dan parameter laboratorium, kecuali bila sudah 



2 
 
 

ada donor hidup yang ditentukan, keharusan transplantasi terhambat oleh 

langkanya pendonor. Pilihan terapi dialisis meliputi hemodialisis dan 

peritoneal dialisis (Hartono, 2013). 

Hemodialisis (HD) merupakan salah satu terapi untuk mengalirkan 

darah ke dalam suatu alat yang terdiri dari dua kompartemen yaitu darah 

dan dialisat. Pasien hemodialisis mengalami kecemasan karena takut 

dilakukan tindakan terapi hemodialisis. Menurut Soewandi (2002) 

gangguan psikiatrik yang sering ditemukan pada pasien dengan terapi 

hemodialisis adalah depresi, kecemasan, hubungan dalam perkawinan dan 

fungsi seksual, serta ketidakpatuhan dalam diet dan obat-obatan. 

Mengatasi masalah kecemasan pada pasien yaitu dapat berupa 

tindakan mandiri oleh perawat, contoh seperti teknik relaksasi dan 

distraksi (Potter, 2006). Teknik yang digunakan untuk mengatasi 

kecemasan pada pasien adalah dengan terapi relaksasi progresif, karena 

relaksasi progresif merupakan teknik merelaksasikan otot dalam pada 

bagian tubuh tertentu. 

Penelitian yang dilakukan oleh junait (2003) di RS Dokter Karyadi 

Semarang menunjukan tingkat kecemasan pasien yang mengalami terapi 

Hemodialisis didapatkan penderita dengan cemas berat 6 orang, cemas 

sedang 15 orang, cemas ringan 4 orang, tidak cemas 6 orang. Dari 

penelitian tersebut 80% penderita  mengalami kecemasan. 

 Hasil studi pendahuluan pada tanggal 27 Februari 2014 jam 09.00 

di ruangan hemodialisa RSUD Kabupaten Sukoharjo pada bulan 
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November 2013 - Januari 2014 terdapat 82 pasien gagal ginjal kronik baru. 

Setiap hari ada 40 pasien yang melakukan terapi hemodialisis dan dari 

pengkajian menggunakan Instrumen HRS-A pada 10 pasien. Terdapat 3 

pasien mengalami cemas ringan,  4 pasien cemas sedang  dan 3  pasien  

cemas berat. 

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

Tentang “Pengaruh Teknik Relaksasi Pogresif Terhadap Penurunan 

Tingkat Kecemasan Pada Pasien Hemodialisis Di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut uraian maka rumusan 

penelitian ini adalah “Adakah pengaruh teknik relaksasi progresif terhadap 

penurunan tingkat kecemasan pada pasien hemodialisis di RSUD 

Kabupaten Sukoharjo. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini dibagi 2 yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh teknik relaksasi progresif terhadap penurunan 

tingkat kecemasan pada pasien hemodialisis di RSUD Kabupaten 

Sukoharjo. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat kecemasan pasien hemodialisis sebelum 

dilakukan relaksasi progresif  di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mengetahui tingkat kecemasan pasien hemodialisis sesudah 

dilakukan relaksasi progresif di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti  

Sebagai referensi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Perawat 

Sebagai bahan masukan perawat dalam pengelolaan kecemasan pada 

pasien yang melakukan terapi hemodialisis. 

3. Bagi Rumah sakit  

Sebagai masukan bagi RSUD Kabupaten Sukoharjo untuk bisa 

memberikan penanganan pada kecemasan pasien menjalani terapi 

hemodialisis. 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang masih ada kaitannya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain: 

1. Eka Sri Indah Wahyuni,  (2007) yang melakukan  penelitian tentang  

“pengaruh terapi relaksasi progresif terhadap penurunan tingkat 

kecemasan lansia di Panti Werdha Griya Asih Lawang Kabupaten 

Malang”. Hasil penelitian ada pengaruh pemberian terapi relaksasi 

terhadap penurunan tingkat kecemasan. 
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Perbedaan penelitian dengan sebelumnya adalah pada tempat, waktu, 

sampel penelitian. Persamaanya adalah sama - sama meneliti pengaruh 

pemberian relaksasi progresif terhadap penurunan kecemasan. 

2. Ari Purwaningtyas, (2010) yang melakukan penelitian tentang 

“pengaruh relaksasi progresif terhadap tingkat kecemasan pada pasien 

skizofrenia di rumah sakit jiwa daerah surakarta. Hasil penelitian 

terdapat ada pengaruh relaksasi progresif terhadap tingkat kecemasan 

pasien skizofrenia di RSJD Surakarta. 

Perbedaan penelitian dengan sebelumnya adalah tempat penelitian , 

waktu penelitian dan  sampel penelitian. Persamaannya sama - sama 

meneliti pengaruh pemberian relaksasi progresif terhadap tingkat 

kecemasan. 


