
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kadar Glukosa Darah Puasa 

1. Pengertian glukosa darah puasa 

Kadar gula darah puasa merupakan kadar glukosa darah yang diukur setelah 

puasa selama 8 – 12 jam. Kadar gula darah ini menggambarkan level glukosa yang 

diproduksi oleh hati. Nilai normalnya ≤ 100 mg/dL, prediabetes 100 – 125 mg/dL, 

dan glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dl dapat dikategorikan diabetes (Soegondo, 

2009).  

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kadar gula darah puasa 

a. Usia 

Umur merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diubah yang berpengaruh 

terhadap peningkatan kadar glukosa darah. Setiap bertambahnya umur satu tahun, 

mengakibatkan berkurangnya fungsi organ tubuh sehingga menyebabkan gangguan 

fungsi pankreas dan kerja dari insulin sehingga seirang yang berumur ≥ 45 tahun 

memiliki peningkatan risiko terjadinya diabetes melitus (PERKENI, 2015). 

b. Olahraga  

Olahraga adalah jenis latihan fisik (jasmani) melalui gerakan – gerakan 

anggota tubuh atau gerakan secara keseluruhan. Aktivitas fisik dapat mengontrol 

gula darah. Glukosa akan diubah menjadi energi pada saat beraktivitas fisik. 

Aktivitas fisik mengakibatkan insulin semakin meningkat sehingga kadar gula 

dalam darah akan terkontrol (Soegondo, 2009). Pada orang yang jarang 

berolahraga, zat makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak dibakar tetapi ditimbun 
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dalam tubuh sebagai lemak dan gula. Jika insulin tidak mencukupi untuk mengubah 

glukosa menjadi energi maka akan timbul DM (Suyono, 2013).   

c. Obesitas 

Asupan makanan terutama melalui makanan berenergi tinggi atau kaya 

karbohidrat dan serat yang rendah dapat mengganggu stimulasi sel-sel beta 

pankreas dalam memproduksi insulin. Obesitas artinya berat badan yang berlebih 

minimal sebanyak 20% dari berat badan normal dengan indeks masa tubuh 

>25kg/m2 (Soegondo, 2011). Obesitas menyebabkan kerja pankreas akan lebih 

keras untuk menormalkan kadar gula dalam darah, mengakibatkan sel beta pankreas 

akan mengalami kelelahan dan tidak mampu menghasilkan insulin secara 

maksimal, sehingga kadar glukosa darah akan meningkat (Suastika, 2011).  

d. Cemas  

Kecemasan merupakan gangguan alam perasaan yang ditandai dengan 

kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tetapi belum mengalami 

gangguan dalam menilai realitas, kepribadian masih tetap utuh, perilaku dapat 

terganggu tetapi masih dalam batas – batas normal. Respon fisiologis terhadap 

cemas dapat mempengaruhi aksi hipotalamus hipofisis, sehingga dapat 

mempengaruhi fungsi endokrin terhadap fungsi insulin, serta dapat merangsang 

glukoneogenesis dan menghambat penyerapan glukosa sehingga akan terjadi 

peningkatan glukosa darah. Semakin tinggi kecemasan yang dialami, maka semakin 

tinggi kadar glukosa darah (Sherwood, 2012) 

1. Mekanisme pengaturan kadar glukosa darah puasa 

Puasa (starvasi) adalah suatu keadaan  terjadi kekurangan asupan energi dan 

unsur-unsur nutrisi essensial yang diperlukan tubuh dalam beberapa hari sehingga 
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mengakibatkan terjadinya perubahan - perubahan proses metabolisme unsur-unsur 

utama didalam tubuh (Ganong, 2008). Dalam kondisi kekurangan makanan yang 

berlangsung lebih dari satu hari, akan terjadi berbagai perubahan metabolik. Kadar 

insulin akan menurun dan kadar glukagon akan meningkat akibat penurunan 

glukosa darah. Respons metabolik mendasar terhadap starvasi adalah konservasi 

energi dari jaringan-jaringan tubuh. Oksidasi glukosa menurun secara drastis 

selama hari pertama starvasi dan asam-asam lemak dimobilisasi, yang akhirnya 

menimbulkan kenaikan konsentrasi asam lemak plasma dan gugus keton serta 

kenaikan derajat oksidasi lemak (Guyton and Hall, 2012).  

Cadangan glikogen pada keadaan normal akan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan energi dalam waktu 10-12 jam. Sesudah itu cadangan glikogen dideplesi 

setelah periode puasa (kelaparan) selama 24 jam. Kondisi kekurangan makanan 

tersebut akan memicu terjadinya berbagai perubahan metabolik. Kadar insulin akan 

menurun dan kadar glukagon akan meningkat akibat penurunan glukosa darah. 

Akibatnya, tubuh akan melakukan glukoneogenesis untuk tetap mensuplai glukosa 

ke otak (Guyton, 2012), sehingga hipothalamus kekurangan glukosa. Pada saat 

seseorang mengalami stres, stres mempengaruhi aksis hipotalamus yang 

selanjutnya mengendalikan dua sistem neuroendokrin, yaitu sistem simpatis dan 

sistem korteks adrenal. Sistem korteks adrenal diaktivasi jika hipotalamus 

mensekresi CRF (corticotropin releasing faktor) suatu zat kimia yang bekerja pada 

kelenjar hipofisis yang terletak tepat dibawah hipotalamus. Hipotalamus secara 

langsung mengaktifkan sistem saraf simpatis, mengeluarkan Corticotropic 

Releasing Hormone (CRH) sehingga CRH meningkat. Vasopresin yang memicu 

pengeluaran adrenokortikotropik (ACTH) dari hipofisis anterior menyebabkan 
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ACTH juga meningkat. Kemudian ACTH akan merangsang korteks adrenal untuk 

mengeluarkan kortisol akibatnya produksi kortisol akan bertambah dan kadar gula 

darah akan mengalami peningkatan. Sistem saraf simpatis dan epinefrin yang 

dikeluarkan atas perintahnya menghambat insulin dan merangsang glukagon serta 

meningkatkan glikogenolisis dan (bersama kortisol) glukoneogenesis di hati, 

sehingga kadar glukosa darah juga mengalami 

peningkatan (Sherwood, 2012).  

2. Pengukuran kadar gula darah  

Secara klinis pemeriksaan glukosa darah menggunakan enzim glukosa 

oksidase. Gula merupakan senyawa pereduksi (pemberi H+). Identifikasi glukosa 

darah pada umumnya menggunakan larutan yang direduksi yaitu larutan Benedict. 

Astuti (2002) menyatakan larutan Benedict mengandung Cupri Sulfat (CuSO4). 

Natrium Sitrat dan Na2CO3. Dasar pemeriksaan dengan Benedict sebagai berikut. 

Dalam suasana alkali (adanya Na2CO3) mengakibatkan karbohidrat/glukosa 

menjadi bentuk enol yang reaktif. Enol yang reaktif mereduksi ion Cu++ menjadi 

ion Cu+ (dari CuSO4). Natrium sitrat berfungsi untuk mencegah munculnya 

endapan dari CuO(OH)2. Dengan pemanasan akan terbentuk Cu2O yang berwarna 

merah bata. Warna merah bata merupakan indikasi kualitatif adanya gukosa. Secara 

kuantitatif para ahli telah mengembangkan berbagai mode pemeriksaan gula darah. 

Salah satu model pemeriksaan yang praktis dengan akurasi tinggi adalah dengan 

menggunakan Blood Glucose Test Meter GlucoDr. Dasar pemeriksaan adalah 

dengan menggunakan 2,5 – 4 mikroliter darah kapiler yang direaksikan dengan 

reagen yang terdapat pada Check Strip. Check Strip kemudian dimasukkan kedalam 

Glucose Test Meter GlucoDr, sehingga terbaca secara  



11 
 

digital. Alat ini ampuh membaca kadar gula darah 20 – 600 mg/dL.  

B. Kecemasan 

1. Pengertian 

Kecemasan (anxiety) adalah salah satu bentuk emosi individu yang 

berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu dan bersifat negatif yang 

dapat menimbulkan kerugian dan menganggu keadaan fisik dan psikis individu 

yang bersangkutan serta reaktivitas emosional berlebihan, depresi yang tumpul, 

atau konteks sensitif, respon emosional (Stuart, 2013).  

Kecemasan merupakan perwujudan dari berbagai emosi yang terjadi karena 

seseorang mengalami tekanan perasaan dan tekanan batin. Kondisi tersebut 

membutuhkan penyelesaian yang tepat sehingga individu akan merasa aman. 

Namun, pada kenyataannya tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan baik 

oleh individu bahkan ada yang cenderung di hindari. Situasi ini menimbulkan 

perasaan yang tidak menyenangkan dalam bentuk perasaan gelisah, takut atau 

bersalah (Stuart, 2013).  

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kecemasan 

a. Faktor internal 

1) Usia  

Gangguan kecemasan lebih mudah dialami oleh seseorang yang mempunyai 

usia lebih muda dibandingan dengan individu yang usia lebih tua (Kaplan et al., 

2010). Namun tidak menutup kemungkinan dengan usia yang lebih tua, seiring 

bertambahnya usia seseorang akan mengalami perubahan baik secara fisik, 

psikologis bahkan intelektual. Sehingga seseorang rentan mengalami 
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kecemasan, jika terjadi sesuatu yang dapat membahayakan dirinya (Stuart, 

2013). 

2) Stressor 

Stressor merupakan tuntutan adaptasi terhadap individu yang disebabkan 

oleh perubahan keadaan dalam kehidupan. Sifat stressor dapat berubah secara 

tiba-tiba dan dapat mempengaruhi seseorang dalam menghadapi kecemasan, 

tergantung mekanisme koping seseorang. Semakin banyak stresor yang dialami, 

semakin besar dampak bagi fungsi tubuh sehingga jika terjadi stressor yang kecil 

dapat mengakibatkan reaksi berlebihan (Kaplan et al., 2010). 

3) Jenis kelamin 

Laki – laki atau perempuan memiliki peluang yang sama mengalami 

kecemasan. Hanya saja, perempuan lebih sering mengalami kecemasan daripada 

laki – laki. Perempuan memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi 

dibandingkan laki - laki. Hal ini dikarenakan bahwa perempuan lebih peka 

dengan emosinya, menyelesaikan masalah dengan perasaan, tidak berpikir 

dengan logika. Dibandingkan dengan laki – laki lebih berpikir logis dan tidak 

menggunakan perasaan (Kaplan et al., 2010).  

4) Pendidikan  

 Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan seseorang mudah 

mengalami kecemasan. Tingkat pendidikan seseorang atau individu akan 

berpengaruh terhadap kemampuan berfikir. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

akan semakin mudah berfikir rasional dan menangkap informasi baru termasuk 

menguraikan masalah baru (Stuart, 2013). 
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b. Faktor eksternal  

1) Dukungan Keluarga  

Adanya dukungan keluarga akan menyebabkan seorang lebih siap dalam 

menghadapi permasalahan (Stuart, 2013). 

2) Kondisi Lingkungan  

Kondisi lingkungan sekitar ibu dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih 

kuat dalam menghadapi permasalahan, misalnya lingkungan pekerjaan atau 

lingkungan bergaul yang tidak memberikan cerita negatif tentang efek negatif 

suatu permasalahan menyebabkan seseorang lebih kuat dalam menghadapi 

permasalahan (Stuart, 2013). 

3.    Teori penyebab kecemasan  

a. Faktor predisposisi  

1) Teori psikoanalisis  

Pandangan teori psikoanalisis memaparkan bahwa cemas merupakan konflik 

emosional yang terjadi antara dua elemen kepribadian yaitu id dan superego. Id 

mewakili dorongan insting dan impuls primitif, sedangkan superego mencerminkan 

hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya. Ego berfungsi menengahi tuntutan 

dari dua elemen yang bertentangan tersebut dan fungsi kecemasan untuk 

mengingatkan ego bahwa ada bahaya (Stuart, 2013). 

2) Teori interpersonal  

Teori interpersonal menyatakan bahwa cemas timbul dari perasaan takut 

terhadap ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Cemas juga berhubungan 

dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang 
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menimbulkan kerentanan tertentu. Individu dengan harga diri rendah rentan 

mengalami kecemasan yang berat (Stuart, 2013). 

3) Teori perilaku   

Teori perilaku menyatakan bahwa cemas merupakan produk frustasi. Frustasi 

merupakan segala sesuatu yang menggangu kemampuan individu untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dan dikarakteristikkan sebagai suatu dorongan yang 

dipelajari untuk menghindari kepedihan. Teori pembelajaran meyakini individu 

yang terbiasa sejak kecil dihadapkan pada ketakutan yang berlebihan lebih sering 

menunjukkan kecemasan pada kehidupan selanjutnya. Teori konflik memandang 

cemas sebagai pertentangan antara dua kepentingan yang berlawanan. Kecemasan 

terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara konflik dan kecemasan : konflik 

menimbulkan kecemasan, dan cemas menimbulkan perasaan tak berdaya, yang 

pada gilirannya meningkatkan konflik yang dirasakan (Stuart, 2013). 

4) Teori kajian keluarga  

Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan cemas terjadi didalam 

keluarga. Gangguan kecemasan juga tumpang tindih antara gangguan kecemasan 

dan depresi  (Stuart, 2013). 

5) Teori biologis 

Teori biologi menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk 

benzodiazepine, reseptor ini mungkin mempengaruhi kecemasan (Stuart, 2013). 

b. Faktor presipitasi 

1) Ancaman integritas fisik  

Ketidakmampuan fisiologis terhadap kebutuhan dasar sehari-hari yang bisa 

disebabkan karena sakit, trauma fisik, kecelakaan. Salah satunya dengan kondisi 
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penyakit tertentu, terjadinya gejala kecemasan yang berhubungan dengan kondisi 

medis sering ditemukan walaupun insidensi gangguan bervariasi untuk masing-

masing kondisi medis, misalnya: pada pasien sesuai hasil pemeriksaan akan 

mendapatkan diagnosa pembedahan, hal ini akan mempengaruhi tingkat kecemasan 

klien. Sebaliknya pada pasien yang dengan diagnosa baik tidak terlalu 

mempengaruhi tingkat  kecemasan (Kaplan et al., 2010).  

2) Ancaman sistem diri  

 Ancaman terhadap identitas diri, harga diri, kehilangan, dan perubahan 

status dan peran, tekanan kelompok, sosial budaya (Kaplan et al., 2010). 

4.    Klasifikasi tingkat kecemasan  

a. Kecemasan ringan 

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan akan peristiwa kehidupan 

sehari-hari. Pada tingkat ini lahan persepsi melebar dan individu akan berhati-hati 

dan waspada. Individu terdorong untuk belajar yang akan menghasilkan 

pertumbuhan dan kreativitas (Stuart, 2013).  

1) Respon fisiologis : sesekali nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, gejala 

ringan pada lambung, muka berkerut dan bibir bergetar. 

2) Respon kognitif : Lapang persepsi meningkat, mampu menerima rangsangan 

yang kompleks, konsentrasi pada masalah, menyelesaikan masalah secara 

efektif. 

3) Respon perilaku dan emosi : Tidak dapat duduk tenang, tremor halus pada 

tangan, suara kadang-kadang meninggi, dan tingkah laku masih sesuai dengan 

situasi (Townsend, 2009). 
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c. Kecemasan sedang 

Pada tingkat ini lahan persepsi terhadap lingkungan menurun/individu lebih 

memfokuskan pada hal penting saat itu dan mengesampingkan hal lain sehingga 

seseorang mengalami perhatian yang selektif (Stuart, 2013). 

1) Respon fisiologis : Sering nafas pendek, nadi ekstra systole dan tekanan darah 

naik, mulut kering, anorexia, diare/konstipasi, gelisah 

2) Respon kognitif : Lapang persepsi menyempit, rangsang luar tidak mampu 

diterima, berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya 

3) Respon perilaku dan emosi : Gerakan tersentak-sentak (meremas tangan), 

bicara banyak dan lebih cepat, perasaan tidak nyaman, mudah tersinggung, 

tidak sabar, marah dan menangis (Townsend, 2009). 

d. Kecemasan berat 

Pada kecemasan berat lahan persepsi menjadi sempit. Individu cenderung 

memikirkan hal yang kecil saja dan mengabaikan hal-hal yang lain serta 

memusatkan pada sesuatu yang terperinci dan spesifik (Townsend, 2009). Individu 

tidak mampu berfikir berat lagi dan membutuhkan banyak pengarahan/tuntutan 

(Stuart, 2013). 

1) Respon fisiologis : Sering nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, 

berkeringat dan sakit kepala, penglihatan kabur 

2) Respon kognitif : Lapang persepsi sangat menyempit, tidak mampu 

menyelesaikan masalah 

3) Respon perilaku dan emosi : Perasaan ancaman meningkat, verbalisasi cepat, 

blocking, perasaan tidak berdaya, disorientasi (Townsend, 2009). 
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c. Panik 

Pada tingkat ini persepsi sudah terganggu sehingga individu sudah tidak dapat 

mengendalikan diri lagi, mengalami ketakutan dan teror karena mengalami 

kehilangan kendali serta tidak dapat melakukan apa-apa walaupun sudah diberi 

pengarahan/tuntunan (Stuart, 2013). 

1) Respon fisiologis : Nafas pendek, rasa tercekik dan berdebar, sakit dada, pucat, 

hipotensi 

2) Respon kognitif : Lapang persepsi menyempit, tidak dapat berfikir lagi 

3) Respon perilaku dan emosi : Agitasi, mengamuk dan marah, ketakutan, 

berteriak-teriak, blocking, persepsi kacau (Townsend, 2009). 

3. Proses terjadinya cemas 

Respon sistem saraf otonom terhadap rasa takut dan ansietas menimbulkan 

aktivitas involunter pada tubuh yang termasuk dalam mekanisme pertahanan diri. 

Secara fisiologi situasi stress akan mengaktifkan hipotalamus, yang selanjutnya 

akan mengaktifkan dua jalur utama stress, yaitu sistem endokrin (korteks adrenal) 

dan sistem saraf otonom (simpatis dan parasimpatis). Untuk mengaktifkan sistem 

endokrin, setelah hipotalamus menerima stimulus stres atau kecemasan, bagian 

anterior hipotalamus akan melepaskan Corticotrophin Releasing Hormone (CRH), 

yang akan menginstruksikan kelenjar hipofisis bagian anterior untuk 

mensekresikan Adrenocorticotropin Hormone (ACTH). Dengan disekresikannya 

hormon ACTH ke dalam darah maka hormon ini akan mengaktifkan zona fasikulata 

korteks adrenal untuk mensekresikan hormon glukortikoid yaitu kortisol. Hormon 

kortisol ini juga berperanan dalam proses umpan balik negatif yang dihantarkan ke 

hipotalamus dan kemudian sinyal diteruskan ke amigdala untuk memperkuat 
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pengaruh stress terhadap emosi seseorang. Selain itu, umpan balik negatif ini akan 

merangsang hipotalamus bagian anterior untuk melepaskan hormon Thirotropic 

Releasing Hormone (TRH) dan akan menginstruksikan kelenjar hipofisis anterior 

untuk melepaskan Thirotropic Hormone (TTH). TTH ini akan menstimulasi 

kelenjar tiroid untuk mensekresikan hormon tiroksin yang mengakibatkan 13 

perubahan tekanan darah, frekuensi nadi, peningkatan Basal Metabolic Rate 

(BMR), peningkatan asam lemak bebas, dan juga peningkatan ansietas (Sherwood, 

2012) 

Mekanisme kedua dari stres yaitu melalui jalur sistem saraf otonom. Setelah 

stimulus diterima oleh hipotalamus, maka hipotalamus langsung mengaktifkan 

sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Aktivasi sistem saraf simpatis akan 

mengakibatkan terjadinya peningkatan frekuensi jantung, dilatasi ateri koronaria, 

dilatasi pupil, dilatasi bronkus, meningkatkan kekuatan otot rangka, melepaskan 

glukosa melalui hati dan meningkatkan aktivasi mental. Perangsangan saraf 

simpatis juga mengakibatkan aktivasi dari medula adrenalis sehingga menyebabkan 

pelepasan sejumlah besar epineprin dan norepinefrin ke dalam darah, untuk 

kemudian kedua hormon ini dibawa oleh darah ke semua jaringan tubuh. Epinefrin 

dan norepinefrin akan berikatan dengan reseptor β1 dan α1 adrenergik dan 

memperkuat respon simpatis untuk meningkatkan tekanan darah dan frekuensi 

nadi. Aktivasi saraf parasimpatis akan mengakibatkan terlepasnya asetilkolin dari 

postganglion n. vagus, untuk selanjutnya asetilkolin ini akan berikatan dengan 

reseptor muskarinik (M3) pada otot polos bronkus dan mengakibatkan peningkatan 

frekuensi nafas. Ketika bahaya telah berakhir, serabut saraf parasimpatis membalik 
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proses ini dan mengembalikan tubuh pada kondisi normal sampai tanda ancaman 

berikutnya dan mengaktifkan kembali respons 

simpatis (Guyton and Hall, 2012).   

4. Pengaruh tingkat kecemasan terhadap homeostatis gula darah 

Pada kondisi glukosa darah menurun, hipotalamus kekurangan glukosa. 

Rangsangan yang berlebihan baik secara fisik, psikologis maupun psikososial yang 

menganggu, membuat tidak nyaman dan mengancam hendak mengalahkan 

kemampuan tubuh untuk mempertahankan homeostatis dapat memicu kecemasan 

yang berlebihan. Secara simultan, sistem simpatis mengeluarkan epinefrin dari 

medula adrenal, epinefrin memperkuat respon simpatis dan mencapai tempat yang 

tidak dicapai oleh sistem simpatis untuk melaksanakan fungsi tambahan (Guyton 

and Hall, 2012).  

Reaksi fisiologi terhadap stres dihantarkan ke atas melalui batang otak ke 

puncak median hipotalamus kemudian dibawa ke kelenjar hipofisis anterior yang 

dilepas oleh faktor pelepas yaitu CRF (corticotropin releasing faktor) yang 

merangsang meningkatkan sekresi ACTH (Hormon Adrenokotikotropik). ACTH 

merangsang korteks adrenal untuk mengeluarkan kortisol, akibatnya produksi 

kortisol mengalami peningkatan. Hormon kortisol (glukokortikoid) merangsang 

glukoneogenesis (pembentukan karbohidrat dari protein dan beberapa zat lain) oleh 

hati, sering kali meningkatkan kecepatan glukoneogenesis sebesar (6 – 10x lipat), 

sehingga peningkatan kecepatan glukoneogenesis dan berkurangnya pemakaian 

glukosa oleh sel – sel dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Selain hormon 

tersebut, perubahan hormon epinefrin yang dikeluarkan oleh respons stres 
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menghambat insulin dan merangsang glukagon, sehingga terjadi peningkatan 

glukagon yang mengakibatkan kadar glukosa darah meningkat  

(Guyton and Hall, 2012). 

5. Manifestasi kecemasan 

a. Manifestasi kognitif. 

Terwujud dalam pikiran seseorang, seringkali memikirkan tentang malapetaka 

atau kejadian buruk yang akan terjadi. 

b. Perilaku motorik. 

Kecemasan seseorang terwujud dalam gerakan tidak menentu seperti gemetar. 

c. Perubahan somatik. 

Muncul dalam keadaaan mulut kering, tangan dan kaki dingin, diare, sering 

kencing, ketegangan otot, peningkatan tekanan darah dan lain-lain. Hampir semua 

penderita kecemasan menunjukkan peningkatan detak jantung, respirasi, 

ketegangan otot dan tekanan darah (Townsend, 2009). 

d. Afektif. 

Diwujudkan dalam perasaan gelisah, dan perasaan tegang yang berlebihan. 

Menurut (Stuart, 2013) memberikan suatu penilaian respon fisiologis dan respon 

perilaku, kognitif dan afektif terhadap kecemasan meliputi : 

a. Respon simpatis 

1) Kardiovaskuler : palpitasi, jantung berdebar, tekanan darah meninggi, rasa mau 

pingsan, pingsan, tekanan darah menurun, denyut nadi menuru 

2) Pernafasan : nafas pendek, nafas cepat, tekanan pada dada, nafas dangkal, 

pembengkakan pada tenggorokan, sensasi tercekik, terengah-engah 
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3) Neuromuskuler : refleksi meningkat, reaksi kejutan, mata berkedip-kedip, 

insomnia, tremor, rigiditas, gelisah, wajah tegang, kelemahan umum, kaki 

goyah, gerakan yang janggal. 

4) Gastrointestinal : kehilangan nafsu makan, menolak makan, rasa tidak nyaman 

pada abdomen, mual, rasa terbakar pada jantung, diare. 

5) Traktus Urinarius : tidak dapat menahan kencing, sering berkemih 

6) Kulit : wajah kemerahan, berkeringat setempat (telapak tangan), gatal, rasa 

panas dan dingin pada kulit, wajah pucat berkeringat sekujur tubuh. 

b. Respon Parasimpatis 

1) Perilaku Afektif : Gelisah, ketegangan fisik, tremor, gugup, bicara cepat, 

kurang koordinasi, cendrung mendapat cedera, menarik diri dari hubungan 

intrpersonal, menghalangi, melarikan diri dari masalah, menghindar. 

2) Perilaku Kognitif : Perhatian terganggu, konsentrasi terganggu dan pelupa, 

salah dalam memberikan penilaian, preokupasi dan hambatan berfikir, 

kreatifitas dan prodoktifitas menurun, bingung, sangat waspada, kesadaran diri 

meningkat, kehilangan objektifitas, takut kehilangan control, takut pada 

gambran visual, takut cedera atau kematian. 

c.    Kognitif : Mudah terganggu, tidak sabar, gelisah dan tegang, nervus dan 

ketakutan,alarm, teror, gugup, gelisah. 

6. Cara mengukur kecemasan  

Kecemasan dapat diukur dengan pengukuran tingkat kecemasan menurut 

alat ukur kecemasan yang disebut HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale). Skala 

HARS merupakan pengukuran kecemasan yang didasarkan pada munculnya 

symptom pada individu yang mengalami kecemasan. Menurut skala HARS 
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terdapat 14 syptoms yang nampak pada individu yang mengalami kecemasan. 

Setiap item yang diobservasi diberi 5 tingkatan skor antara 0 (Nol Present) 

sampai dengan 4 (severe) (Hawari, 2016). 

Penilaian kecemasan terdiri dari 14 item, meliputi : 

1. Perasaan cemas firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah tensinggung. 

2. Ketegangan merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah terganggu dan lesu. 

3. Ketakutan : takut terhadap gelap, terhadap orang asing, bila tinggal sendiri dan 

takut pada binatang besar. 

4. Gangguan tidur sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, tidur tidak 

pulas dan mimpi buruk. 

5. Gangguan kecerdasan : penurunan daya ingat, mudah lupa dan sulit 

konsentrasi. 

6. Perasaan depresi : hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada hoby, 

sedih, perasaan tidak menyenangkan sepanjang hari. 

7. Gejala somatik: nyeri patah otot-otot dan kaku, gertakan gigi, suara tidak stabil 

dan kedutan otot. 

8. Gejala sensorik: perasaan ditusuk-tusuk, penglihatan kabur, muka merah dan 

pucat serta merasa lemah. 

9. Gejala kardiovaskuler : takikardi, nyeri di dada, denyut nadi mengeras dan 

detak jantung hilang sekejap. 

10. Gejala respiratory : rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, sering menarik 

napas panjang dan merasa napas pendek. 
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11. Gejala gastrointestinal: sulit menelan, obstipasi, berat badan menurun, mual 

dan muntah, nyeri lambung sebelum dan sesudah makan, perasaan panas di 

perut. 

12. Gejala urogenital : sering kencing, tidak dapat menahan keneing, aminorea, 

ereksi lemah atau impotensi. 

13. Gejala vegetatif : mulut kering, mudah berkeringat, muka  merah, bulu roma 

berdiri, pusing atau sakit kepala. 

14. Perilaku sewaktu wawancara : gelisah, jari-jari gemetar, mengkerutkan dahi 

atau kening, muka tegang, tonus otot meningkat dan napas pendek dan cepat. 

Cara penilaian kecemasan adalah dengan memberikan nilai dengan kategori : 

a. 0 = tidak ada gejala sama sekali 

b. 1 = Ringan / Satu dari gejala yang ada 

c. 2 = Sedang / separuh dari gejala yang ada 

d. 3 = berat / lebih dari ½ gejala yang ada 

e. 4 = sangat berat / semua gejala ada 

Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah nilai skor dan item 1-14 

dengan hasil : 

a. Skor < 14 = tidak ada kecemasan 

b. Skor 14 - 20 = kecemasan ringan 

c. Skor 21 – 27  = kecemasan sedang 

d. Skor 28 – 41  = kecemasan berat 

e. Skor 42 – 56 = panik 

Skala HARS pertama kali digunakan pada tahun 1959, yang diperkenalkan 

oleh Max Hamilton dan sekarang telah menjadi standar dalam pengukuran 
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kecemasan terutama pada penelitian trial clinic. Skala HARS telah dibuktikan 

memiliki validitas dan reliabilitas cukup tinggi untuk melakukan pengukuran 

kecemasan pada penelitian trial clinic yaitu 0,93 dan 0,97. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pengukuran kecemasan dengan menggunakan skala HARS 

akan diperoleh hasil yang valid dan reliable (HARS terlampir) (Hawari, 2016). 

 
 


