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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 April 2017 hingga 6 

Maret 2017  di jalan Imogiri Yogyakarta. Adapun rincian pelaksanaan 

penelitian sebagai berikut: 

 

TANGGAL FASE KEGIATAN TEMPAT 

14-16 April 2017,  

- Pukul 10.00-

11.40 WIB 

(Partisipan 1) 

 

- Pukul 12.00-

13.30 WIB 

(Partisipan 2) 

 

- Pukul 14.00-

15.30 (partisipan 

3) 

 

Baselline 

I 

(B1, B2, 

B3) 

- Pemilihan 

partisipan dengan 

membagikan skala 

BAI kepada 

partisipan kanker. 

- Kemudian diberikan 

skala relaksasi otot. 

- Partisipan 

memenuhi kriteria 

yang mengalami 

kecemasan pada 

tingkat ringan (skor 

8-15) dan sedang 

Rumah 

Partisipan 
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(skor 16-25 pada 

skala kecemasan). 

 

 

- Peneliti 

membangun 

rapport kepada 

partisipan.  

- Peneliti meminta 

kesediaan untuk 

menjadi partisipan 

penelitian dan 

praktikan 

menjelaskan 

prosedur penelitian 

serta memberikan 

informed consent.  

- Asesmen terhadap 

kondisi kesehatan 

partisipan. 

23, 24, 27, 30 

Maret, 04 April, dan 

06 April 2017 

Tritmen - Sesi pemberian 

latihan kepada 

ketiga partisipan 

Rumah 

Partisipan 
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(parisipan 1 & 2) 

- Pukul 16.00-

18.00 WIB (P2) 

- Pukul 18.30-

20.30 (P1) 

 

23, 24 Maret, 04, 

08, 21, dan 26 

April, dan 06 April 

2017 

(parisipan 3) 

- Pukul 14.00-

16.00 WIB  

dengan 

mendapatkan 

perlakuan terapi 

relaksasi otot 

progresif yang 

dipandu oleh 

terapis yang 

berpengalaman 

- Melakukan 

pengukuran dengan 

memberikan skala 

BAI dan skala 

relaksasi . 

21, 26 April, dan 3 

Maret 2017,  

- Pukul 16.00-

18.00 WIB (P2) 

- Pukul 18.30-

20.30 (P1) 

3-6 Maret 2017 

- Pukul 14.00-

16.00 WIB (P3) 

Posttest - Pengukuran 

kepada ketiga 

partisipan dilakukan 

dengan pemberian 

skala BAI dan skala 

relaksasi. 

Rumah 

Partisipan 
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12 Mei 2017 

- Pukul 16.00-

18.00 WIB (P2) 

- Pukul 18.30-

20.30 (P1) 

14 Mei 2017 

- Pukul 14.00-

15.30 WIB (P3) 

Follow 

up 

- Pemantauan 

terhadap kondisi 

ketiga partisipan 

setelah tritmen. Rumah 

Partisipan 
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B. Deskripsi dan Analisis Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah pasien kanker yang 

mengalami kecemasan. Partisipan sudah pernah menjalani 

pengobatan kemoterapi minimal 1 kali, dan partisipan kemungkinan 

atau telah direncanakan untuk kemoterapi lanjutan. Jumlah partisipan 

secara keseluruhan adalah 3 orang yang mengalami kecemasan pada 

tingkat sedang (skor > 16-25 pada skala kecemasan) dan tinggi (skor 

26-63 mengindikasikan kecemasan berat). Adapun deskripsi masing-

masing partisipan adalah sebagai berikut: 

1. Partisipan 1 (T) 

Partisipan 1 yang berinisial T adalah seorang pria berusia 

54 tahun. Peneliti memperoleh partisipan dari kerabat yang bekerja 

sebagai manager hotel ditempat partisipan bekerja. Partisipan 

bekerja di Hotel sebagai supervisor housekeeping aktivitas harian 

partisipan saat ini lebih banyak berada dirumah dan menjalani 

rawat jalan di RS Sardjito. Partisipan memiliki 2 anak dan 1 orang 

cucu. Putri pertama partisipan sudah menikah dan bertempat 

tinggal di Jakarta, sedangkan putra kedua partisipan akan 

melanjutkan pendidikan di kepolisian. Partisipan telah mengidap 

kanker kurang lebih 7 bulan yang lalu sehingga adanya kecemasan 

dan tekanan atas kondisi ini yang membutuhkan perawatan yang 

panjang, sedangkan partisipan yang merupakan tulang punggung 
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keluarga akan kehilangan pekerjaannya bila tidak dapat bekerja 

kembali setelah cuti yang diberikan selama 1 tahun.  

Partisipan 1 mengidap kanker nasofaring kurang lebih satu 

7 bulan dan saat ini telah selesai menjalani kemoterapi sebanyak 5 

kali. Saat ini melanjutkan pengobatan dengan terapi sinar, 

partisipan telah menjalani 15 kali dari 35 terapi sinar yang harus 

dijalani. Menurut dokter bila terapi sinar kurang efektif terdapat 

rencana lanjutan yaitu dilakukan kemoterapi kembali. 

Kondisi awal partisipan T yaitu partisipan mengalami flu 

yang tidak kunjung sembuh, setelah didiagnosis kanker partisipan 

merasa sedih, tidak menyangka dengan hasil yang diperoleh hanya 

karena flu mengakibatkan kanker, partisipan telah melakukan 

beberapa tes di rumah sakit lain yang menyatakan kondisi yang 

sama membuat partisipan pasrah dengan keadaannya. Selama 

menjalani kemoterapi hinga terapi sinar partisipan selalu mengikuti 

setiap pengobatan yang dijadwalkan dan tidak pernah menyarah 

dengan kondisinya dikarena dukungan dari keluarga terutama istri 

yang selalu berperan dalam kesembuhannya. Setelah suami 

melakukan pengobatan kanker, istri partisipan berperan aktif terjun 

dalam komunitas kanker dengan mengikuti penyuluhan dan 

seminar tentang kanker. Informasi yang diperoleh selain membantu 

merawat partisipan, dan disampaikan kepada komunitas kanker 
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baik di rumah sakit RS Sardjito maupun komunitas dilingkungan 

tempat tinggal. 

Kondisi fisik dan emosi partisipan yaitu memiliki tubuh yang 

tinggi, tidak mampu berpergian lama, seringkali tidak seimbang 

ketika berjalan sehingga namun partisipan tetap melatih kondisi fisik 

dengan mengelilingi teras rumah sebanyak 10 kali ataupun 

semampunya sesuai kondisinya saat itu. Partisipan selalu 

mengunakan masker dikarenakan muka yang berwarna gelap, 

terkadang keluar cairan dari hidung, dan aroma dari mulu yang 

kurang sedap membuat diri tidak nyaman.  

Partisipan mengalami sulit tidur dimalam hari, tidak 

memiliki nafsu makan (makan dua sendok nasi, pisang atau telor 

rebus dengan porsi yang sedikit, itupun dengan memaksakan diri). 

Kondisi saat ini tidak membuat patisipan takut bila dirinya harus 

kembali pada sang pencipta, akan tetapi terdapat beberapa hal 

yang membuat kekhawatiran dalam diri terutama permasalahan 

ekonomi, pekerjaan, dan kebutuhan harian, dikarenakan kondisi 

partisipan membuatnya tidak dapat bekerja dan adanya 

keterbatasan waktu cuti kerja. Partisipan selalu ingin kembali 

bekerja dengan kondisinya saat ini, adanya harapan bisa kembali 

bekerja dan dapat sembuh. Sedangkan kondisi yang membuatnya 

harus menjalani serangkaian pengobatan dan tidak tahu kapan 
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berakhirnya, dikarenakan efek yang diterima dari pengobatan 

membuat kondisi fisik menurun. 

Berdasarkan hasil peryataan diatas dapat disimpulkan 

partisipan memiliki kecemasan terkait akan pengobatan yang 

diterimanya, kecemasan akan ekonomi, kondisi fisik yang menurun 

akibat efek dari pengobatan. 

Pengumpulan data dilakukan dalam 12 sesi pertemuan. 

Pelaksanaan penelitian dan pemberian latihan dilakukan 

berdasarkan jadwal yang telah dibuat oleh peneliti. Pengukuran 

dilihat dari skor relaksasi otot, skor tensimeter, dan skala BAI. 

  Grafik 1. Skor Skala Relaksasi Otot Progresif Partisipan 1 

 

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan skor relaksasi 

semakin kecil yang menunjukkan ketegangan otot menurun kondisi 

partisipan menjadi semakin relaks. Hal ini terlihat dari skor 

kecemasan Baseline I  Pada B1, B2, dan B3 sebesar 9, terjadi 

penurunan dimulai pada latihan ke 2 sebesar 6 yang menunjukkan 

partisipan T sangat rileks dibagian wajah. Pemberian latihan ke 4 
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skor sebesar 4 perubahan terjadi dari kondisi sangat tidak rileks 

menjadi tidak rileks pada bagian otot pundak sampai tangan dan 

otot bagian dada sampai pantat. Kembali terjadi penurunan pada 

latihan ke 6 dengan skor 2, dimana partisipan mengalami rileks 

pada otot bagian dada sampai pantat. Baseline II tidak terjadi 

perubahan dengan perolehan skor 2, terdapat satu bagian tubuh 

yang tidak rileks yaitu otot pundak sampai tangan.  

Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat penurunan skor 

ketegangan otot setelah pemberian latihan. Selain itu ketidak 

nyamanan fisiologis dapat berkurang dan memperoleh keadaan 

rileks. Melakukan latihan relaksasi otot mengurangi tingkat 

ketegangan menunjukkan perubahan menjadi semakin relaks.  

Tabel 1. Hasil Pengumpulan Data BAI Partisipan 1 

  Afeksi Fisiologis Total 

Baseline I B1 2 16 18 

B2 2 16 18 

B3 2 16 18 

Latihan T1 2 14 16 

T2 2 13 15 

T3 2 11 13 

T4 0 9 9 

T5 0 8 8 

T6 0 8 8 

Baseline II B1 0 6 6 
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B2 0 6 6 

B3 0 6 6 
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Grafik 2. Total Hasil Skor BAI Partisipan 1 Berdasarkan Masing-

masing Manifestasi  

 

Berdasarkan hasil baseline I (B1, B2, B3) masing-masing 

skor BAI adalah 18, yang menunjukkan partisipan mengalami 

kecenderungan kecemasan yang tergolong ringan (pada kategori 

BAI angka 16-25). Skor BAI baseline I partisipan  menunjukkan 

hasil yang relatif stabil, yang menunjukkan bahwa penelitian dapat 

dilanjutkan dan dilaksanakan. 

Sesi Baselline I, peneliti menjelaskan kepada partisipan 

mengenai maksud dan tujuan penelitian sekaligus memohon ijin 

untuk dapat bekerja sama dalam penelitian. Skor BAI pada sesi B1, 

menunjukkan bahwa partisipan mengalami kecemasan ringan. 

Pada sesi B2, peneliti menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud 

dan tujuan penelitian. Sesi B3, peneliti melakukan pengukuran skor 

BAI dan skala relaksasi. 
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Sesi latihan 1, skor BAI partisipan adalah 16 yang 

tergolong kecemasan ringan, hal ini menunjukkan terjadinya 

penurunan tingkat kecemasan pada diri partisipan. Terjadi 

penurunan aspek pada manifestasi fisiologis yaitu partisipan tidak 

lagi mengalami sesak nafas, dan  tidak mengalami sakit perut akan 

tetapi merasa mual. Pada skor manifestasi afeksi tidak mengalami 

penurunan.  

Latihan ke 2 skor BAI pada diri partisipan adalah 15 

tergolong ringan, terlihat terjadinya penurunan kembali tingkat 

kecemasan pada diri partisipan. Terjadi penurunan aspek pada 

manifestasi fisiologis yaitu penurunan pada rasa mual, akan tetapi 

partisipan mengalami kenaikan pada skor limbung/ kurang dapat 

menjaga keseimbangan. Skor manifestasi afeksi tidak mengalami 

penurunan. 

Pada latihan ke 3, skor BAI pada diri partisipan adalah 13 

tergolong ringan. Pada sesi ini terlihat adanya penurunan kembali 

tingkat kecemasan pada diri partisipan.  Terjadi penurunan aspek 

pada manifestasi fisiologis yaitu pada gangguan tidur, partisipan 

hampir tidak pernah lagi mengalami gangguan tidur. Latihan ketiga 

partisipan merasakan perubahan yang terjadi selama dilakukan 

relaksasi otot. Ada peningkatan skor akibat partisipan kembali 

mengalami sakit perut. Skor manifestasi afeksi tidak mengalami 

penurunan. 
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Pada latihan ke 4, skor BAI pada diri partisipan adalah 9 

tergolong ringan, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat 

kecemasan yang cukup banyak pada diri partisipan. Terjadi 

penurunan aspek pada manifestasi fisiologis yaitu pada ketegangan 

otot yang tidak sering terjadi dan partisipan tidak lagi mengalami 

sakit perut. Terdapat peningkatan pada skor sesak nafas 

kemungkinan. Hal ini juga berdampak pada Skor manifestasi afeksi 

yang menurun yaitu partisipan tidak lagi mengalami kekhawatiran. 

Pada latihan ke 5, skor BAI pada diri partisipan adalah 8 

tergolong ringan, terlihat terjadinya penurunan kembali tingkat 

kecemasan pada diri partisipan. Terjadi penurunan aspek pada 

manifestasi fisiologis yaitu pada mulut yang terasa kering dan 

berkurangnya rasa mual. Terdapat peningkatan pada skor sesak 

nafas. Skor manifestasi afeksi tidak mengalami tanda kecemasan.  

Pada latihan ke 6, skor BAI pada diri partisipan adalah 8 

tergolong ringan. Pada sesi akhir keseluruhan penelitian ini terlihat 

kestabilan skor pada tereatmen sebelumnya yaitu tidak terjadi 

penurunan atau kenaikan skor pada aspek manifestasi fisiologis 

ataupun manifestasi afeksi. 

Sesi Baseline II dilakukan setelah penyelengaraan seluruh 

sesi pelatihan selesai dilakukan bersama partisipan, kemudian 

partisipan kembali diberikan BAI untuk mengukur tingkat 

perkembangan kecemasan setelah pemberian latihan selesai dan 
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dihentikan. Pengukuran Baseline II, skor BAI partisipan pada B1, 

B2, dan B3 masing-masing memperoleh skor 6 tergolong normal. 

Pada sesi ini penurunan skor yaitu partisipan tidak lagi mengalami 

mual.. Hasil yang diperoleh menunjukkan skor yang relatif stabil 

dan lebih rendah dibandingkan dengan Baseline  I. 

Pada follow up terlihat efek relaksasi otot progresif masih 

bertahan. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan partisipan yang 

menyatakan bahwa kondisi tubuh partisipan dalam kondisi baik. 

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa partisipan terlihat 

senang dan segar.  

Berdasarkan data BAI diatas menunjukkan menurunnya 

tingkat kecemasan dari aspek afeksi sebesar 0 dan aspek fisiologis 

6. Aspek fisiologis paling menonjol karena memiliki skor paling 

tinggi. Hal ini dapat diartikan ketika mengalami kecemasan 

partisipan akan mengalami efek-efek negatif pada tubuh. Dengan 

berkurangnya efek negatif secara fisik akan mempengaruhi kondisi 

emosi secara positif, yang membuat perasaan cemas menurun. 

Partisipan yang mengalami gangguan tidur, pemberian latian 

membuat kondisi emosi menjadi lebih tenang dan rileks. 
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2. Partisipan 2 (N) 

Partisipan 2 merupakan  seorang ibu rumah tangga yang 

berusia 40 tahun dan memiliki 2 orang anak laki-laki yang masih 

duduk dibangku sekolah dasar. Partisipan diperoleh dari 

perkumpulan penderita kanker di lingkungan tempat tinggal. Suami 

partisipan bekerja di sebuah pabrik. Partisipan telah mengidap 

kanker kurang lebih 5 tahun. Saat ini partisipan telah selesai 

mengikuti kemoterapi sebanyak 6 kali, dan masih melakukan 

pengobatan rawat jalan dan farmakoterapi. Saat ini partisipan 

memiliki ketakutan akan pengobatan kemoterapi akan dirasakan 

kembali dikarenakan adanya kondisi fisik yang sama yaitu pada 

payudara terdapat benjolan kecil dan masih terasa sakit. 

Kondisi awal partisipan N yaitu adanya benjolan kecil di 

samping kanan payudara dan partisipan mengabaikan kondisi itu. 

Setelah kondisi benjolan semakin besar dan sakit partisipan tetap 

tidak mau melakukan pengecekan diri, yang dilakukan partisipan 

mengompres benjolan dengan air hangat. Setelah semakin sakit 

dan tidak tertahankan partisipan baru melakukan pemeriksaan diri 

di RS Harjolukito. Hasil kesehatan menunjukkan partisipan 

menderita kanker payudara, namun partisipan tidak melanjutkan 

perawatan lebih lanjut dikarenakan adanya rasa takut dengan 

pengobatan yang akan dijalaninya berdasarkan informasi dan 

pengamatan dari lingkungan. Kekhawatiran dan ketakutan 
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partisipan berdampak pada proses perawatan yaitu kemoterapi 

baru dilakukan setelah 5 tahun setelah didiagnosa menderita 

kanker payudara. Kekhawatiran dan ketakutan yang dirasakan saat 

itu akibat pemikiran mengenai dampak negatif pada kondisi 

kesehatan dan fisik, hingga berujung pada kematian. 

Kondisi fisik dan emosi partisipan selama proses penelitian 

berlangsung. Secara fisik tampak sehat dan memiliki perawakan 

yang gemuk. Walaupun partisipan tampak ceria, terbuka, dan 

ramah, serta pasrah kepada Allah SWT, akan tetapi partisipan 

memiliki kekhawatiran mengenai serangkaian kondisi kesehatan 

dan pengobatan yang harus dijalaninya.  

Pengumpulan data dilakukan dalam 12 sesi pertemuan. 

Pelaksanaan penelitian dan pemberian latihan dilakukan 

berdasarkan jadwal yang telah dibuat oleh peneliti. Pengukuran 

dilihat dari skor relaksasi otot, skor tensimeter, dan skala BAI.  

Grafik 3. Skor Skala Relaksasi Otot Partisipan 2 

 

9 9 9 

6 
5 

3 3 

0 0 0 0 0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

B1 B2 B3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 B1 B2 B3



63 
 

 

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan skor relaksasi 

semakin kecil yang menunjukkan ketegangan otot menurun kondisi 

partisipan menjadi semakin relaks. Hal ini terlihat dari skor 

kecemasan Baseline I  Pada B1, B2, dan B3 sebesar 9 yaitu sangat 

tidak rikek dibagian wajah, otot pundak sampai tangan, serta otot 

bagian paha dan kaki yang sering sakit saat bangun tidur. 

Penurunan terjadi dimulai sejak latihan ke 1 sebesar 6 yang 

menunjukkan partisipan sangat rileks dibagian wajah, otot bagian 

paha dan betis. Penurunan kembali terjadi di latihan ke 2 skor 

sebesar 5 dari keadaan sangat tidak rilek menjadi tidak rileks pada 

otot pundak sampai tangan. Penururnan terjadi pada latihan ke 3 

dengan skor 3 menunjukkan keadaan sangat rileks pada bagian 

paha dan kaki. Ada kenaikan skor dengan kembali ke awal yaitu 

sangat tidak rileks pada bagian pundak sampai tangan terutama 

saat bagun tidur dan bekerja. Kembali terjadi penurunan pada 

latihan ke 5 dengan skor 0, dimana partisipan mengalami keadaan 

sangat rileks pada seluruh bagian. Baseline II tidak terjadi 

perubahan dan skor menetap. 

Berdasarkan hasil skor relaksasi otot adanya penurun diawal 

Baseline I sebesar 9 menunjukkan tidak rileks dan pada Baseline 

II sebesar 0 menunjukkan sangat rileks.  
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Tabel 2. Hasil Pengumpulan Data BAI Partisipan 2 

  Afeksi Fisiologis Total 

Baseline I B1 4 12 16 

B2 4 12 16 

B3 4 12 16 

Latihan T1 2 12 14 

T2 2 13 15 

T3 2 9 11 

T4 3 9 12 

T5 0 0 0 

T6 0 0 0 

Baseline II B1 0 0 0 

B2 0 0 0 

B3 0 0 0 

 

Grafik 4. Total Hasil Skor BAI Partisipan 2 Berdasarkan Masing-

Masing Manifestasi 
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Berdasarkan hasil baseline BAI pada diri partisipan, terlihat 

bahwa partisipan mengalami kecenderungan kecemasan yang 

tergolong sedang. Masing-masing skor BAI partisipan pada 

baseline 1, 2, dan 3 adalah 16. Skor BAI partisipan menunjukkan 

hasil yang relatif stabil, yang menunjukkan bahwa penelitian dapat 

dilanjutkan dan dilaksanakan. 

Sesi latihan 1, skor BAI partisipan adalah 14 tergolong 

ringan, hal ini menunjukkan penurunan partisipan tidak merasa 

bimbang. Sedangkan manifestasi afeksi tidak mengalami 

penurunan ataupun kenaikan.  

Pada latihan ke 2, skor BAI pada diri partisipan adalah 15 

tergplong ringan, terlihat terjadinya kenaikan tingkat kecemasan 

pada diri partisipan yaitu sering merasa sakit kepala. Skor 

manifestasi afeksi tidak mengalami penurunan. 

Latihan ke 3, skor BAI pada diri partisipan adalah 11 

tergolong ringan. Terjadi penurunan aspek pada manifestasi 

fisiologis yaitu pada kesulitan kosentrasi, partisipan hampir tidak 

pernah lagi mengalami mudah tegang. Skor manifestasi afeksi tidak 

mengalami penurunan. 

Pada latihan ke 4, skor BAI pada diri partisipan adalah 12 

tergolong ringan, hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan tingkat 

kecemasan yang cukup banyak pada diri partisipan. Terjadi 
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peningkatan aspek pada manifestasi fisiologis yaitu pada merasa 

khawatir. Skor manifestasi afeksi tidak mengalami perubahan. 

Pada latihan ke 5, skor BAI pada diri partisipan adalah 0 

tergolong normal, terlihat pada sesi ini terjadi banyaknya penurunan 

skor. Partisipan tidak lagi sering khawatir, otot tegang, sakit kepala, 

kaki lemas.  

Pada latihan ke 6, skor BAI pada diri partisipan adalah 0 

tergolong normal. Pada sesi akhir kesuluruhan penelitian ini terlihat 

kestabilan skor pada tereatmen sebelumnya. Tidak terjadi 

perubahan pada manifestasi fisiologis dan afeksi yang menandakan 

penurunan kecemasan menetap dari latihan ke 5. 

Sesi Baseline II dilakukan setelah penyelengaraan seluruh 

sesi pelatihan selesai dilakukan bersama partisipan, kemudian 

partisipan kembali diberikan BAI untuk mengukur tingkat 

perkembangan kecemasan setelah pemberian latihan selesai dan 

dihentikan. Pengukuran Baseline II, skor BAI partisipan pada B1, 

B2, dan B3 masing-masing memperoleh skor 0 tergolong normal. 

Berdasarkan hasil ini terlihat bahwa tingkat kecemasan partisipan 

tetap pada tingkat yang tergolong normal dibandingkan dengan 

pengukuran Baseline ke I, dan sudah tergolong relatif stabil. 

Pada follow up terlihat efek relaksasi otot progresif masih 

bertahan. Berdasarkan data BAI diatas menunjukkan menurunnya 

tingkat kecemasan dari aspek afeksi sebesar 0 dan aspek fisiologis 
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0. Hal ini dapat diartikan ketika mengalami kecemasan partisipan 

akan mengalami efek-efek negatif pada tubuh. Dengan 

berkurangnya efek negatif secara fisik akan mempengaruhi kondisi 

emosi secara positif, yang membuat perasaan cemas menurun.  

 

3. Partisipan 3 (D) 

Partisipan 3 yang berinisial D merupakan  seorang pria 

berusia 54 tahun dan partisipan memiliki toko sepeda, selama sakit 

toko dikelola oleh istri partisipan. Partisipan didiagnosa kanker 

kelenjar getah bening telah menjalani kemoterapi sebanyak 1 kali 

dan partisipan dijadwalkan melakukan kemoterapi sebanyak 3 kali, 

serta  perawatan lanjutan yang akan diikuti yaitu terapi sinar.  

Kondisi awal partisipan yaitu leher mengalami 

pembengkakan, keluarga menduga pembekakan disebabkan 

radang. Kondisi semakin lama menjadi semakin membengkak dan 

sakit, kemudian partisipan menjalani pemeriksaan di RS Sardjito 

dan dinyatakan kanker. Partisipan mengikuti serangkaian 

pengobatan dari operasi pengangkatan kanker hingga kemoterapi. 

Awal mula dokter menyarankan untuk operasi dan kemoterapi 

partisipan tidak mengalami kekhawatiran ataupun merasa takut, 

akan tetapi efek tidak terduka yang disebabkan kemoterapi seperti 

rasa sakit, fisik yang semakin hari semakin menurun dan membuat 

tidak nyaman, muncul emosi negatif seperti rasa kesal, serta 
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kecewa. Partisipan yang baru menerima kemoterapi sesi pertama 

merasa takut dan khawatir akan efek selanjutnya yang akan 

dirasakanketika menjalani sesi kemoterapi kedua dan kemoterapi 

selanjutnya. Partisipan seringkali membayangkan rasa sakit yang 

akan diterima sebagai efek dari kemoterapi, berulangkali partisipan 

bertanya kepada istri, dan peneliti, serta terapis apakah efek yang 

ditimbulkan berkepanjangan dan akan bertambah buruk. 

Kondisi awal fisik dan emosi partisipan, pertemuan 

pertama setelah seminggu menjalani kemoterapi pertama. Keadaan 

lemas, banyak sariawan di area lidah, sudah dapat duduk dan 

berkomunikasi dengan baik. Partisipan merasa senang dan terbuka 

dengan kedatangan peneliti, berbagai hal seputar kemoterapi 

ditanyakan oleh partisipan. Dengan kondisi partisipan tetap ingin 

menjadi salah satu foluntir dari penelitian setelah peneliti 

menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Hal ini disebabkan 

partisipan merasa membutuhkan bantuan informasi, semangat, dan 

cara mengurangi efek dari kemoterapi. Partisipan memiliki rasa 

takut, bingung, khawatir akan apa yang terjadi pada dirinya, dan 

perasaan tidak nyaman dengan kemampuan fisik yang menurun.  

Adanya kecemasan akibat dampak terapi yang dirasakan 

seperti rasa sakit dihampir seluruh tubuh, rasa mual, tubuh lemas, 

dan tidak bertenaga. Ketidak nyamanan ini membuat kondisi 

partisipan takut akan pengobatan yang harus dijalani selanjutnya. 
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Dukungan keluarga diperoleh dari istri dan kerabat 

keluarga, keluarga sering kali berkunjung dan memberi dukungan 

melalui telepon. Istri partisipan mengatakan bahwa partisipan 

sangat senang bila mendapat kunjungan.  Partisipan tidak 

dikaruniai seorang anak, sehingga partisipan berserta istri 

membantu beberapa anak dari keluarga kurang mampu untuk 

sekolah jenjang SMP hingga kuliah. Partisipan membantu 

menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan harian (seperti 

pembiayaan sekolah dan kebutuhan makan), saat ini terdapat 8 

orang anak, dan setelah kuliah atau SMA mereka akan pulang 

kekampung halaman, dan diganti oleh anak lainnya.  

Grafik 5. Skor Skala Relaksasi Otot Partisipan 3 

 

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan skor ketegangan 

otot menurun, dengan latihan relaksasi otot mengurangi tingkat 

ketegangan menunjukkan perubahan menjadi semakin relaks. Hal 

ini terlihat dari skor kecemasan Baseline I  Pada B1, B2, dan B3 

sebesar 6 yang menunjukkan partisipan sangat tidak rileks 

dibagian otot pundak dan otot bagian dada sampai tangan. Pada 

latian ke 3 terjadi kenaikan dan penurunan ketegangan otot. Otot 
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bagian wajah sangat tidak rileks disebabkan partisipan mual dan 

muntah, hal ini juga mempengaruhi kegiatan latihan yang menurun. 

Latihan ke 4 skor mengalami penurunan menjadi 5, dari sangat 

tidak rileks menjadi tidak rileks pada otot pundak dan dada. Kembali 

terjadi penurunan pada latihan ke 5 skor menjadi 0 menandakan 

partisipan dalam kondisi sangat rileks, kondisi ini menetap hingga 

Baseline II. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat penurunan skor 

setelah pemberian latihan, partisipan merasakan kondisi rileks, 

sehingga lebih nyaman.  

Tabel 3. Hasil Pengumpulan data BAI partisipan 3 

  Afeksi Fisiologis Total 

Baseline I B1 4 23 27 

B2 4 26 31 

B3 4 26 31 

Latihan T1 6 32 38 

T2 5 20 36 

T3 3 13 16 

T4 0 9 9 

T5 5 8 13 

T6 0 10 10 

Baseline II B1 0 9 9 

B2 0 8 8 

B3 0 8 8 
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Grafik 6. Total Hasil Skor BAI Partisipan 3 Berdasarkan Masing-

Masing Manifestasi 

 

Berdasarkan hasil baseline BAI pada diri partisipan, terlihat 

bahwa partisipan mengalami kecenderungan kecemasan yang 

tergolong berat pada angka 26-63. Masing-masing skor BAI 

partisipan pada B1 yaitu 27, sedangkan B2, dan B3 adalah 31. Sesi 

latihan 1, skor BAI partisipan adalah 38, hal ini menunjukkan 

terjadinya peningkatan yang tinggi pada tingkat kecemasan pada 

diri partisipan. Terjadi peningkatan aspek manifestasi fisiologis yaitu 

partisipan mengalami ketegangan otot, sesak nafas, gangguan 

tidur, kaki lemas, dan dada terasa sakit. Hal ini mempengaruhi 

tingkat manifestasi afeksi tidak mengalami peningkatan yaitu 

adanya perasaan khawatir dan partisipan menjadi mudah gelisah. 

Terdapat penurunan tingkat aspek manifestasi fisiologis, partisipan 

tidak lagi mengalami sakit kepala.  

Pada latihan ke 2, skor BAI pada diri partisipan adalah 36, 

terlihat terjadinya penurunan kembali tingkat kecemasan pada diri 
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partisipan. Terjadi penurunan aspek pada manifestasi afeksi, 

partisipan tidak lagi sering mengalami kegelisahan. 

Pada latihan ke 3, skor BAI pada diri partisipan adalah 16. 

Pada sesi ini terlihat penurunan skor yang tinggi pada tingkat 

kecemasan, penurunan aspek manifestasi fisiologis yaitu partisipan 

tidak lagi mudah tegang, otot tegang berkurang, tidak mengalami 

keringat dingin, tidak sesak nafas, mulut tidak kering, dan tidak 

mengalami sakit di dada, serta tidak lagi mengalami mual, dan juga 

sakit perut. Ada peningkatan skor pada kurangnya keseimbangan, 

menurut partisipan yang menjadi penyebab yaitu dimalam hari perut 

terasa panas pada gangguan tidur, partisipan hampir tidak pernah 

lagi mengalami gangguan tidur. Ada peningkatan skor akibat 

partisipan kembali mengalami sakit perut. Skor manifestasi afeksi 

tidak mengalami penurunan. Selain itu adanya penurunan skor 

kecemasan pada manifestasi afeksi, partisipan tidak lagi mengalami 

kegelisahan.  

Pada latihan ke 4, skor BAI pada diri partisipan adalah 9, 

hal ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat kecemasan yang 

cukup banyak pada diri partisipan. Terjadi penurunan aspek pada 

manifestasi fisiologis yaitu tidak lagi mengalami ketegangan otot,  

tidak sering limbung atau kesulitan menjaga keseimbangan, dan 

tidak mengalami gangguan tidur, dan partisipan tidak lagi 

mengalami sakit perut. Akan tetapi terdapat peningkatan pada skor 
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perasaan mual. Pada skor manifestasi afeksi tidak mengalami 

perubahan.  

Pada latihan ke 5, skor BAI pada diri partisipan adalah 10, 

terlihat terjadinya kenaikan tingkat kecemasan pada diri partisipan. 

Aspek manifestasi fisiologis yaitu tubuh kembali tidak seimbang, 

sedangkan pada aspek manifestasi afeksi partisipan sering merasa 

khawatir dan terkadang mudah gelisah. Ada penurunan pada aspek 

fisiologis yaitu partisipan tidak lagi merasa mual. 

Pada latihan ke 6, skor BAI pada diri partisipan adalah 10. 

Pada sesi akhir kesuluruhan penelitian ini terlihat kestabilan skor 

pada latihan sebelumnya.  

Sesi Baseline II kecemasan partisipan tergolong sedang, 

skor BAI partisipan pada B1 skor 9, B2 dan B3 skor 8. Berdasarkan 

hasil ini terlihat bahwa tingkat kecemasan partisipan tetap pada 

tingkat yang tergolong normal dibandingkan dengan pengukuran 

Baseline ke I, dan sudah tergolong relatif stabil. Adanya perubahan 

pada partisipan yang tidak lagi mengalami tubuh yang panas/dingin, 

hampir tidak pernah merasa khawatir, dan mual. 

Pada sesi follow up partisipan telah selesai melakukan 

kemoterapi, kemudian dijadwalkan terapi sinar. Pada tahap ini 

terlihat efek relaksasi otot progresif masih bertahan.  
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C. Pembahasan 

Penderita kanker rentan mengalami permasalahan kecemasan 

setelah dan saat menjalani kemoterapi. Penyembuhan kanker 

membutuhkan perawatan jangka panjang oleh karena  itu, orang yang 

menderita kanker dianggap beresiko tinggi terhadap kecemasan 

sebagai respon dari ketakutan terhadap penyakit tersebut. Kecemasan 

memiliki dampak buruk terhadap penderita kanker yang sedang 

menjalani kemoterapi. Oleh karena itu diperlukan suatu terapi yang 

bertujuan untuk menurunkan ketegangan dan kecemasan yang 

ditimbulkan akibat kemoterapi yang dijalaninya. Hipotesis dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh pelatian relaksasi otot 

progresif terhadap kecemasan dapat diterima. Hal ini dapat dibuktikan 

berdasarkan tingkat kecemasan antara sebelum dan setelah menjalani 

terapi relaksasi otot progresif, setelah diberikan pelatiahan tingkat 

kecemasan lebih rendah dibandingkan sebelum dilakukannya terapi 

relaksasi. Partisipan 1 dan 2 sebelum pelatihan tingkat kecemasan 

tergolong sedang dan setelah pelatihan tergolong normal. Sedangkan 

pada partisipan 3 tingkat kecemasan tergolong berat dan setelah 

pelatihan tergolong ringan.   

Pengukuran pada data baseline dalam penelitian ini 

mengunakan teknik A-B-A seperti pada gambar dibawah ini. 

Berdasarkan keseluruhan data hasil penelitian tetap dapat dilihat 

adanya efektifitas dari treatment yang diberikan yaitu adanya 
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perbedaan tingkat kecemasan  dimana masing-masing partisipan 

penelitian mengalami penurunan tingkat kecemasan.  

Penurunan kecemasan pada penelitian ini diperkuat dengan 

grafik skor rileks dan BAI. Hasil grafik skor rileks pada setiap partisipan 

menunjukkan adanya peningkatan kondisi rileks setiap partisipan 

setelah intervensi. Serta adanya penurunan kecemasan pada baseline 

I dibandikan baseline II. 

 

 

Pada setiap pertemuan partisipan diajak untuk merasakan 

kondisi sebelum dan setelah pemberian teknik relaksasi otot progresif. 

Partisipan membedakan perasaan yang dialami saat kelompok otot 

dilemaskan dan dibandingkan ketika otot-otot dalam kondisi tegang. 
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Dengan mengetahui lokasi dan merasakan otot yang tegang, maka 

partisipan dapat merasakan hilangnya ketegangan sebagai salah satu 

respon kecemasan. Terapi ini akan merangsang pengeluaran zat kimia 

endorfin dan enkefalin serta merangsang signal otak yang 

menyebabkan otot rileks dan meningkatkan aliran darah ke otak. 

(Snyder & Lindquist; Kondo, dkk.; Supriatin, & Alini, dalam Tobing, 

Keliat, & Wardhani, 2014) yaitu  

Pada tahap ini partisipan dapat mengidentifikasi hal yang 

dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya ketegangan tubuh 

akibat ketakutan dan rasa sakit akibat kemoterapi. Misalnya dengan 

melemaskan angota tubuh yang tegang dengan relaksasi otot 

progresif. Setelah dilakukan relaksasi otot progresif terjadi penurunan 

kecemasan pada hampir setiap sesi. Relaksasi mempunyai efek 

sensasi menenangkan anggota tubuh, ringan dan merasa kehangatan 

yang menyebar ke seluruh tubuh. Perubahan-perubahan yang terjadi 

selama maupun setelah relaksasi mempengaruhi kerja saraf otonom. 

Respon emosi dan efek menenangkan yang ditimbulkan oleh relaksasi 

ini mengubah fisiologi dominan simpatis menjadi dominan sistem 

parasimpatis.Dalam keadaan ini, hipersekresi katekolamin dan kortisol 

diturunkan dan meningkatkan hormon parasimpatis serta 

neurotransmiter seperti DHEA (Dehidroepinandrosteron) dan dopamine 

atau endorfin. Regulasi sistem parasimpatis ini akhirnya menimbulkan 
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efek ketenangan (Snyder & Lindquist, dalam Lestari & Yuswiyanti, 

2015). 

Ketiga partisipan penelitian mengalami efek samping atau efek 

negatif dari kemoterapi selama menderita kanker, sehingga  

kecemasan yang dialami sudah berlangsung lama. Hal yang yang 

dialami keletihan, penurunan kondisi tubuh yang membuat lemah, dan 

kurang dapatnya  mengikuti aktivitas dengan baik. Selain itu adanya 

perasaan khawatir terhadap kondisi kesehatan, perasaan takut akan 

pengobatan akibat rasa sakit, dan kondisi fisik yang dapat semakin 

memburuk. 

Kondisi pasien kanker yang mengalami kecemasan dapat 

dirasakan sepanjang masa sakitnya sebelum dan sesudah ditegakkan 

dan saat menjalani pengobatan. Cemas muncul berkaitan dengan 

adanya ketidakpastian (uncertainty) akan prognosis penyakit, efektifitas 

pengobatan terhadap pemulihan kondisi yang sering ditemukan pada 

pasien-pasien kanker terutama stadium lanjut (Otto dalam Tobing, 

Keliat, & Wardhani, 2014).  

Berdasarkan hasil skor sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ketiga partisipan mengalami perubahan kondisi setelah pelatihan 

relaksasi otot progresif. Terjadi penurunan kecemasan pada ketiga 

partisipan berkaitan dengan ketegangan otot yang menurun sehingga 

meningkatnya kondisi rileks (otot yang tegang menjadi rileks) setelah 

diberikan treatment relaksasi otot progresif. Pernyataan ini didukung 
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oleh Menurut Black and Mantasarin (dalam Pratini, Sulistiowati, & 

Suarnata, 2014) bahwa tekhnik relaksasi progresif dapat digunakan 

untuk pelaksanaan masalah psikis. Sehingga relaksasi yang dihasilkan 

dengan teknik relaksasi otot progresif dapat bermanfaat untuk 

menurunkan kecemasan. 

Penelitian ini juga memberikan tugas rumah dan berlatih 

secara rutin. Hanya partisipan ketiga yang jarang melakukan tugas 

rumah, yaitu jarang berlatih relaksasi sehingga penurunan kecemasan 

tidak tinggi dan terjadi kenaikan diterapi ke lima. Kemampuan 

partisipan untuk berlatih dirumah menunjang keberhasilan pelatihan. 

Partisipan pertama dan kedua mempraktikkan relaksasi otot progresif 

secara teratur ketika bagun tidur, dan menjelang tidur. 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa dengan adanya efek 

meningkatnya kemampuan untuk memahami serta menguasai 

ketegangan otot yang dirasakan pada penderita kanker, dengan 

mengetahui perubahan yang terjadi di dalam dirinya, dan mampu 

mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi ketegangan tersebut, 

dengan melakukan relaksasi kembali. Melalui tindakan ini, maka 

permasalahan kecemasan (salah satunya ketegangan otot) pada 

aspek fisiologis dapat diatasi. Sedangkan dalam segi psikis berefek 

pada berkurangnya perasaan cemas (kekhawatiran, sedih, dan rasa 

takut). 
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Pada masing-masing partisipan penelitian dapat dilihat bahwa 

setiap partisipan mengalami perubahan yang positif setelah menjalani 

relaksasi otot progresif. Sebelum terapi, setiap partisipan memiliki 

tingkat kecemasan pada kategori berat dan sedang, kemudian setelah 

terapi diberikan diperoleh hasil bahwa ketiga partisipan mengalami 

penurunan tingkat kecemasannya pada kategori ringan. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses latihan dan pengulangan yang terus 

menerus dalam melakukan relaksasi pada setiap partisipan merupakan 

proses belajar dan dapat meningkatkan keterampilan dalam melakukan 

relaksasi. Azhar  (dalam Sari & Subandi, 2015) pemberian teknik 

secara berulang dan rutin dilakukan di rumah dapat mempermudah 

partisipan untuk menjadi tenang dan menurunkan kecemasannya. 

Secara fisiologis jika suatu perilaku diulang secara terus-menerus 

maka syaraf-syaraf pada otak semakin cepat menerima respons untuk 

relaks dan membangun trace pada otak karena adanya perilaku yang 

diulang yang semakin lama akan semakin mudah dilakukan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dijelaskan bahwa terapi 

relaksasi otot progresif menurunkan kecemasan dengan menyasar dua 

aspek emosi dan fisik. Selain mengatasi ketegangan akibat 

kecemasan, terapi ini juga dapat mengatasi permasalahan penderita 

kanker terkait ketidakstabilan emosi ketika mengalami kecemasan, 

sehingga kecemasan pada penderita kanker yang menjalani 

kemoterapi dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, terapi 
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relaksasi otot progresif merupakan salah satu metode yang efektif 

untuk menurunkan kecemasan pada penderita kanker yang menjalani 

kemoterapi. 


