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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Diabetes melitus merupakan penyakit metabolisme yang merupakan suatu kumpulan 

gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar glukosa darah di atas 

nilai normal. Penyakit ini disebabkan gangguan metabolisme glukosa akibat kekurangan 

insulin baik secara absolut maupun relatif (Price & Wilson, 2012). 

      Diabetes mellitus lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang terutama pada 

negara-negara di benua Afrika, dimana sekitar 20 juta orang dengan diabetes mellitus (WHO, 

2015). 

      Berdasarkan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan (2018) prevalensi diabetes 

melitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter dan gejala meningkat sesuai dengan 

bertambahnya umur yaitu 2,0 %. Data ini meningkat dari tahun 2013 yaitu hanya 1,5%. 

Prevalensi gangguan mental emosional di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 9,8% (Badan 

Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 2018). 

      Pada tahun 2013 terdapat 15 kabupaten kota dengan angka kejadian diabetes melitus 

melebihi angka kejadian diabetes mellitus Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tahun 2012 

sebanyak 10 kabupaten kota. Berarti pada tahun 2013 mengalami peningkatan jumlah 

kabupaten kota dengan kejadian diabetes mellitus melebihi angka kejadian provinsi (Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2019). 

      Gejala medis yang sering muncul pada pasien diabetes melitus yaitu kelainan ginekologis 

seperti kputihan, kesemutan, rasa baal, kelemahan tubuh, luka atau bisul yang susah sembuh, 

infeksi saluran kemih dan kecemasan. 

       Salah Salah satu terapi pada diabetes mellitus berupa terapi farmakologis yaitu pemberian 

insulin,diet dan penggunaan insulin yang dijalankan dengan baik merupakan kunci untuk 

mencegah terjadinya kegawatdaruratan,baik ketoasidosis diabetik maupun hipoglikemia 

berat. Dan terapi non farmakologis seperti olahraga serta terapi hipnosis lima jari (Stuart & 

Laraia, 2009). 

      Hasil penelitian oleh Hastuti dan Arumsari dengan judul “Aplikasi Terapi Hipnosis Lima 

Jari” adalah dapat meningkatkan rasa rileks bagi penderitanya berupa respirasi yang dapat 

memperlancar system pernafasan dan penurnan tingkat cemas pada penderita DM akan kadar 

gula darahnya (Hastuti & Arumsari, 2016). 
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  Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Aplikasi Relaksasi Hipnosis 5 Jari Dengan Menurunkan Kecemasan” salah satu terapi 

pada diabetes mellitus berupa terapi farmakologis yaitu pemberian insulin Salah satu terapi 

pada diabetes mellitus berupa terapi farmakologis yaitu pemberian insulin,diet dan 

penggunaan insulin yang dijalankan dengan baik merupakan kunci untuk mencegah 

terjadinya kegawatdaruratan,baik ketoasidosis diabetik maupun hipoglikemia berat. Dan 

terapi non farmakologis seperti olahraga serta terapi hipnosis 5 jari (Stuart & Laraia, 2009). 

      Hasil penelitian oleh Eni Hidayati dengan judul “Teknik Relaksasi Hipnotis 5 Jari” adalah 

dapat meningkatkan rasa rileks bagi penderitanya berupa respirasi yang dapat memperlancar 

system pernafasan dan penurnan tingkat cemas pada penderita DM akan kadar gula darahnya 

(Hastuti & Arumsari, 2016). 

      Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Aplikasi Hipnosis Lima Jari Terhadap Kecemasan”,diet dan penggunaan 

insulin yang dijalankan dengan baik merupakan kunci untuk mencegah terjadinya 

kegawatdaruratan,baik ketoasidosis diabetik maupun hipoglikemia berat. Dan terapi non 

farmakologis seperti olahraga serta terapi hipnotis 5 jari (Stuart & Laraia, 2009). 

      Hasil penelitian oleh Eni Hidayati dengan judul “Aplikasi Hipnosis Lima Jari” adalah 

dapat meningkatkan rasa rileks bagi penderitanya berupa respirasi yang dapat memperlancar 

system pernafasan dan penurnan tingkat cemas pada penderita DM akan kadar gula darahnya 

(Hastuti & Arumsari, 2016). 

      Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Aplikasi Hipnosis Lima Jari Terhadap Kecemasan” 

 

      Terdapat hasil penelitian yang dilakukan Loriza dalam (Saswati et al., 2020) terlihat 

adanya hubungan yang membutuhkan waktu yang lama dan murah karena tidak 

membutuhkan alat maupun bahan khusus untuk pelaksanaan terapi. Metode ini hanya 

membutuhkan konsentrasi dan kesadaran dari individu untuk melakukannya (Keliat & 

Akemat, 2011) 

      Evidence based pada Penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan (R. T. Astuti et 

al., 2017) dengan hasil p=0,000 (p<0,05), hipnotis lima jari merupakan salah satu bentuk self 

hipnosis yang dapat menimbulkan efek relaksasi yang tinggi, sehingga akan mengurangi 

ketegangan dan stress dari pikiran seseorang (Hastuti & Arumsari, 2016). 
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      Berdasarkan latar belakang di atas,maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Aplikasi Hipnosis Lima Jari Terhadap Kecemasan Pada Pasien Diabetes 

Melitus” 

 

1.2 Tujuan 

      Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan 

dengan Hipnosis Lima Jari Terhadap Kecemasan Pada Pasien Diabetes Melitus. 

 

1.3 Pengumpulan Data 

1.3.1 Observasi-Partisipatif 

Peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data observasi, dengan meninjau 

langsung keadaan respon Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui kondisi tempat 

tinggal, status kesehatan dan mengetahui kondisi fisik maupun psikis pada pasien. 

1.3.2 Interview 

Metode ini peneliti akan melakukan anamnesis dengan fokus pertanyaan: pengkajian 

identitas pasien, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan 

dahulu, riwayat kesehatan keluarga, dan lain-lain. 

1.3.3 Studi Literatur/Dokumentasi 

Peneliti akan menggunakan pengumpulan data dengan metode studi dokumen karena 

dokumen memberi informasi tentang situasi yang tidak dapat diperoleh langsung 

melalui observasi langsung atau wawancara. Sejumlah besar data yang tersimpan 

dalam bahan berbentuk dokumentasi. 

Peneliti akan melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan berdasarkan pada 

lima pokok asuhan keperawatan yaitu, pengkajian keperawatan, diagnosa 

keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi 

keperawatan.  

 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

      Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

tindakan terkait “Aplikasi Hipnosis Lima Jari Untuk Menurunkan Tingkat 

Kecemasan Pasien Diabetes Melitus” 

 1.4.2 Manfaat Praktik 

1.4.2.1 Bagi Perawat 
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Perawat dapat menentukan diagnosa dan intervensi keperawatan yang tepat terkait 

Aplikasi Hipnosis Lima Jari Untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan. 

 

 

1.4.2.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi institusi pendidikan 

dalam ilmu keperawatan dan menambah kepustakaan terkait Aplikasi Hipnosis 

Lima Jari Untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan. 

1.4.2.3 Bagi Klien Diabetes Melitus Dan Keluarga 

Dapat membantu pasien Diabetes Melitus untuk bisa menurunkan Kecemasannya 

sehingga pasien tidak tergantung pada penggunaan terapi farmakologi. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dan menjadikan bahan, referensi 

dalam proses penelitian dalam Aplikasi Hipnosis Lima Jari Untuk Menurunkan 

Tingkat Kecemasan. 

 


