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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Terapi Relaksasi Benson Pada Pasien Hipertensi Dengan Ansietas 

1. Terapi Relaksasi Benson 

a. Pengertian Terapi Relaksasi Benson 

Menurut Benson, H. and Proctor (2000) tehnik Relaksasi Benson 

merupakan teknik relaksasi yang digabung dengan keyakinan yang dianut oleh 

pasien, relaksasi benson akan menghambat aktifitas saraf simpatis yang dapat 

menurunkan konsumsi oksigen oleh tubuh dan selanjutnya otot-otot tubuh menjadi 

relaks sehingga menimbulkan perasaan tenang dan nyaman. Relaksasi benson 

merupakan pengembangan metode respon relaksasi dengan melibatkan faktor 

keyakinan pasien, yang dapat menciptakan suatu lingkungan internal sehingga 

dapat membantu pasien mencapai kondisi kesehatan dan kesejahteraan lebih tinggi 

(Purwanto, 2006). Terapi Relaksasi Benson merupakan teknik relaksasi dengan 

melibatkan unsur keyakinan dalam bentuk kata-kata keyakinan yang dianut oleh 

pasien.  

b. Manfaat Terapi Relaksasi Benson 

Manfaat dari relaksasi benson terbukti memodulasi stres terkait kondisi 

seperti marah, cemas, disritmia jantung, nyeri kronik, depresi, hipertensi dan 

insomnia serta menimbulkan perasaan menjadi lebih tenang. (Benson, H. and 

Proctor, 2000). 
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c. Pendukung Terapi Relaksasi Benson 

Menurut Benson, H. and Proctor, (2000) Pendukung dalam Terapi Benson 

meliputi : 

1) Perangkat Mental 

Untuk memindahkan pikiran yang berada di luar diri, harus ada rangsangan 

yang konstan. Rangsangan tersebut dapat berupa kata atau frase yang singkat yang 

diulang dalam hati sesuai dengan keyakinan. Kata atau frase yang singkat adalah 

fokus dalam melakukan relaksasi benson. Fokus pada kata atau frase tertentu akan 

meningkatkan kekuatan dasar respon relaksasi dengan memberi kesempatan faktor 

keyakinan untuk mempengaruhi penurunan aktifitas saraf simpatik. 

2) Suasana tenang 

Suasana yang tenang membantu efektifitas pengulangan kata atau frase 

dengan demikian akan mudah menghilangkan pikiran yang yang mengganggu. 

3) Sikap pasif 

Sikap ini sangat penting karena berguna untuk mengabaikan pikiran-pikiran 

yang mengganggu sehingga dapat berfokus pada pengulangan kata atau frase. 

d. Prosedur Terapi 

Menurut Benson, H. and Proctor (2000) prosedur terapi relaksasi benson 

terdiri atas : 

1) Usahakan situasi ruangan atau lingkungan tenang , atur posisi nyaman. 

2) Pilih satu kata atau ungkapan singkat yang mencerminkan keyakinan. 

Sebaiknya pilih kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus. 
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3) Pejamkan mata, hindari menutup mata terlalu kuat. Bernafas lambat dan wajar 

sambil melemaskan otot mulai dari kaki, betis, paha, perut dan pinggang. 

Kemudian disusul melemaskan kepala, 

4) Atur nafas kemudian mulailah menggunakan fokus yang berakar pada 

keyakinan. Tarik nafas dari hidung, pusatkan kesadaran pada pengembangan 

perut, lalu keluarkan nafas melalui mulut secara perlahan sambil mengucapkan 

ungkapan yang sudah dipilih. 

5) Pertahankan sikap pasif. 

2. Konsep Teori Ansietas 

a. Pengertian Ansietas 

Stuart (2013) mengemukakan ansietas adalah kekhawatiran yang tidak jelas 

dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. 

Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Ansietas dialami secara 

subjektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. Menurut Suliswati (2015) 

kecemasan merupakan pengalaman subjektif dari individu dan tidak dapat 

diobservasi secara langsung serta merupakan suatu keadaan emosi tanpa objek 

spesifik. Menurut  Dadang Hawari (2013) kecemasan merupakan gangguan alam 

perasaan yang ditandai dengan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan 

berkelanjutan. Jadi dapat disimpulkan kecemasan merupakan suatu kekhawatiran 

pada sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab yang tidak jelas dan dihubungkan 

dengan perasaan tidak menentu. 
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b. Rentang Respon Ansietas 

Menurut Stuart (2013), rentang respon ansietas disajikan dalam gambar 1. 

Respon adaptif     Respon Maladaptif 

 

 

 Antisipasi      Ringan          Sedang           Berat               Panik 

Sumber : G.W.Stuart, Buku Saku Keperawatan Jiwa (2013) 

Gambar 1 Rentang Respon Ansietas 

c. Faktor Penyebab 

Menurut Stuart (2013), ansietas disebabkan oleh : 

1) Faktor biologis  

Teori biologis menunjukan bahwa otak mengandung reseptor khusus yang 

dapat meningkatkan neuroregulator inhibisi (GABA) yang berperan penting dalam 

mekanisme biologis yang berkaitan dengan ansietas. Reseptor benzodiazepine yang 

terdapat di otak, dapat membantu mengantur ansiets. Penghambat GABA juga 

berperan penting dalam mekanisme biologis berhubungan dengan ansietas 

sebagaimana halnya dengan endorfin. Ansietas mungkin disertai fisik dan 

selanjutnya menurunkan kapasitas seseorang untuk mengatasi stresor  

2) Faktor psikologis dapat dilihat dari pandangan psikoanalitik, pandangan 

interpersonal, dan pandangan perilaku 

a) Pandangan psikoanalitik 

Ansietas adalah konflik emosional yang terjadi antara dua elemen 

kepribadian (id seseorang dan superego). Id mewakili dorongan insting dan impuls 

primitif, sedangkan superego mencerminkan hati nurani seseorang dan 



10 
 

dikendalikan oleh norma- norma budaya seseorang. Ego berfungsi menengahi 

tuntutan dari dua elemen yang bertentangan dan fungsi ansietas adalah 

mengingatkan ego bahwa ada bahaya. 

b) Pandangan interpersonal  

Ansietas timbul akibat perasaan takut tidak adanya penerimaan dan 

penolakan interpersonal. Ansietas berhubungan dengan perkembangan trau- ma, 

seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan kelemahan spesifik. Orang 

yang mengalami harga diri rendah terutama mudah mengalami perkembangan 

ansietas yang berat. 

c) Pandangan perilaku  

Ansietas menjadi produk frustasi, yaitu segala sesuatu yang menganggu 

kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pakar perilaku 

menganggap sebagai dorongan belajar berdasarkan keinginan dari dalam untuk 

menghindari kepedihan. Individu yang terbiasa dengan kehidupan dini dihadapkan 

pada ketakutan berlebihan, sering menunjukkan ansietas dalam kehidupan 

selanjutnya.  

3) Sosial budaya  

Ansietas dapat ditemukan dengan mudah dalam keluarga. Terdapat  

ketumpang tindihan antara gangguan ansietas dan gangguan ansietas dengan 

depresi. Faktor ekonomi dan latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap 

terjadinya ansietas. 

4) Faktor Presipitasi  

Faktor presipitasi dibedakan menjadi berikut. 
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a) Ancaman integritas seseorang meliputi ketidakmampuan fisiologis yang akan 

datang atau menurunnya kapasitas untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari.  

b) Ancaman terhadap sistem diri seseorang dapat membahayakan identitas, harga 

diri, dan fungsi sosial yang terintegrasi seseorang. 

d. Klasifikasi Ansietas 

Klasifikasi ansietas menurut Stuart (2013) terdiri atas : 

1) Ansietas ringan 

Ansietas ringan berkaitan dengan ketegangan kehidupan sehari-hari, 

ansietas menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkat lapang 

persepsinya. Ansietas dapat memotivasi dan menghasilkan pertumbuhan dan 

kreativitas. 

2) Ansietas sedang 

Ansietas sedang memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang 

penting dan mengesampingkan yang lain. Ansietas ini mempersempit perhatian 

lapang persepsi individu. Individu mengalami penurunan perhatian tetapi 

berfokus pada banyak area jika diarahkan untuk melakukannya. 

3) Ansietas berat 

Ansietas berat sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu 

berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik dan tidak berpikir tentang hal yang 

lain. Semua perilaku ditunjukkan untuk mengurangi ketegangan. Seseorang 

memerlukan arahan untuk fokus pada area lain. 

4) Tingkat panik 

Tingkat panik ansietas berkaitan dengan ketakutan, dan teror. Karena 

mengalami hilang kendali, individu yang mengalami panik tidak mampu 
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melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Terjadi penurunan kemampuan 

untuk berinteraksi dengan seseorang, persepsi yang menyimpang, dan 

kehilangan akal pikiran yang rasional. Tingkat panik jika berkelanjutan dapat 

mengakibatkan kelelahan dan kematian. 

e. Tanda dan Gejala Ansietas 

Menurut PPNI (2016), tanda dan gejala ansietas disajikan dalam tabel 1 dan 2. 

Tabel 1 

Tanda dan Gejala Mayor Ansietas 

 

Subjektif Objektif  

Merasa bingung 

Merasa khawatir dengan akibat dari 

kondisi yang dihadapi 

Sulit berkonsentrasi 

Tampak gelisah 

Tampak tegang 

Sulit tidur 

Sumber : PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2016) 

Tabel 2 

Tanda dan Gejala Minor Ansietas 

 

Subjektif Objektif 

Mengeluh pusing 

Anoreksia 

Palpitasi 

Merasa tidak berdaya 

Frekuensi napas meningkat 

Frekuensi nasi meningkat 

Tekanan darah meningkat 

Diaphoresis 

Tremor 

Muka tampak pucat 

Suara bergetar 

Kontak mata buruk 

Sering berkemih 

Berorientasi pada masa lalu 

Sumber : PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2016) 
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f. Dampak Ansietas 

Dampak ansietas jika tidak ditangani, dapat mengakibatkan gangguan 

interaksi sosial. Sehingga individu kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, 

serta mengancam integritas diri, mengganggu fungsi fisiologis, kognitif , afektif, 

dan perilaku (Taylor et al., 2012). 

g. Penatalaksanaan Ansietas 

1) Penatalaksanaan farmakologi 

Pengobatan untuk anti ansietas terutama benzodiazepine, obat ini 

digunakan untuk jangka pendek, dan tidak dianjurkan untuk jangka panjang 

karena pengobatan ini menyebabkan ketergantungan. Obat anti ansietas 

nonbenzodiazepine, seperti buspiron (buspar) dan berbagai anti depresan juga 

digunakan (Isaacs, 2005). 

2) Penatalaksanaan nonfarmakologi 

a) Distraksi 

Distraksi merupakan metode untuk menghilangkan ansietas dengan cara 

mengalihkan perhatian pada hal-hal lain sehingga pasien lupa terhadap ansietas 

yang dialami.Stimulus sensori yang menyenangkan menyebabkan pelepasan 

endorfin yang bisa menghambat stimulus ansietas yang mengakibatkan lebih 

sedikit stimuli ansietas yang ditransmisikan ke otak. Membaca doa adalah 

distraksi yang dapat menurunkan hormon stressor, mengaktifkan hormon 

endorfin alami, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, ansietas dan tegang, 

memperbaiki sistem kimia tubuh menurunkan tekanan darah serta 

memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang 
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otak. Respirasi yang lambat menimbulkan ketenangan, kendali emosi, dan sistem 

metabolism baik. (Potter & Perry, 2010) 

b) Relaksasi 

Terapi relaksasi yang dilakukan dapat berupa terapi meditasi,relaksasi 

imajinasi, visualisasi, relaksasi progresif , dan terapi relaksasi benson karena 

terapi ini mampu diatasi dengan cepat dan efektif. 

3. Terapi Relaksasi Benson dapat Menurunkan Ansietas pada Pasien 

Hipertensi 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Setyowati (2016) dengan judul 

Pengaruh Relaksasi Benson Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Kanker Serviks 

di RSUD Margono Soekardjo Purwokerto dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

menurunnya tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan relaksasi benson. 

Hasil penelitian Riska, Misrawati, & Agrina (2012) tentang pengaruh Relaksasi 

benson terhadap penurunan kecemasaan pada pasien kanker serviks menunjukkan 

Relaksasi benson efektif untuk menurunkan kecemasan. Menurut penelitian T. 

Solehati (2008) dengan judul pengaruh tehnik benson relaksasi terhadap intensitas 

nyeri dan kecemasan klien post seksio sesarea di RS Cibabat Cimahi dan RS Sartika 

Asih Bandung diperoleh bahwa intervensi Benson relaksasi paling besar 

pengaruhnya terhadap penurunan kecemasan klien post seksio sesarea. 
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B. Konsep Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Relaksasi Benson untuk 

Menurunkan Ansietas pada Pasien Hipertensi  

1. Pengkajian Keperawatan 

Ansietas merupakan kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu 

terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang 

memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman, adapun 

pengkajian menurut (PPNI, 2016) disajikan dalam tabel 3 dan 4. 

Tabel 3 

Tanda dan Gejala Mayor Ansietas 

Subjektif Objektif  

Merasa bingung 

Merasa khawatir dengan akibat dari 

kondisi yang dihadapi 

Sulit berkonsentrasi 

Tampak gelisah 

Tampak tegang 

Sulit tidur 

Sumber : PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2016) 

Tabel 4 

Tanda dan Gejala Minor Ansietas 

 

Subjektif Objektif 

Mengeluh pusing 

Anoreksia 

Palpitasi 

Merasa tidak berdaya 

Frekuensi napas meningkat 

Frekuensi nasi meningkat 

Tekanan darah meningkat 

Diaphoresis 

Tremor 

Muka tampak pucat 

Suara bergetar 

Kontak mata buruk 

Sering berkemih 

Berorientasi pada masa lalu 

Sumber : PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2016) 
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2. Diagnosa Keperawatan 

Menurut PPNI (2016) rumusan diagnosa ansietas yaitu : 

P : Ansietas 

Diagnosa keperawatan : Ansietas 

3. Perencanaan Keperawata 

Menurut Prabowo (2014) dan Sutejo (2018) rencana asuhan keperawatan gangguan 

ansietas yaitu : 

Tujuan Umum : Ansietas berkurang atau hilang 

TUK 1: Pasien dapat menjalin dan membina hubungan saling percaya 

Intervensi: 

a. Jadilah pendengar yang hangat dan responsive 

b. Beri waktu yang cukup pada pasien untuk berespon 

c. Beri dukungan pada pasien untk mengekspresikan perasaannya 

d. Identifikasi pola perilaku pasien atau pendekatan yang dapat menimbulkan 

perasaan negative 

e. Bersama pasien mengenali perilaku dan respon sehingga cepat belajar dan 

berkembang 

TUK  2: Pasien dapat mengenal ansietasnya 

Intervensi:  

a. Bantu pasien untuk mengidentifikasi dan menguraikan perasaannya 

b. Hubungan perilaku dan perasaannya 

c. Validasi kesimpulan dan asumsi terhadap pasien 

d. Gunakan pertanyaan terbuka untuk mengalihkan dari topic yang mengancam ke 

hal yang berkaitan dengan konflik 
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e. Gunakan konsultasi untuk membantu pasien mengungkapkan perasaannya 

TUK  3: Pasien dapat memperluas kesadarannya pada perkembangan ansietas 

Intervensi:  

a. Bantu pasien menjelaskan situasi interaksi yang menimbulkan ansietas 

b. Bersama pasien memeriksa kembali penilaian pasien terhadap stressor yang 

dirasakan mengancam dan menimbulkan konflik 

c. Kaitkan pengalaman yang baru terjadi dengan pengalaman masa lalu 

TUK 4: Pasien dapat menggunakan mekanisme koping  

Intervensi: 

a. Gali cara pasien mengurangi ansietas di masa lalu 

b. Tunjukkan akibat mal adaptif dan destruktif 

c. Dorong pasien untuk menggunakan respons koping adaptif yang dimilikinya. 

d. Bantu pasien untuk menyusun kembali tujuan hidup, memodifikasi tujuan, 

menggunakan sumber dan menggunakan koping yang baru 

e. Latih pasien dengan menggunakan ansietas sedang 

f. Beri aktivitas fisik untuk menyalurkan energinya 

g. Libatkan pihak yang berkepentingan sebagai sumber dan dukungan sosial 

dalam membantu pasien menggunakan koping adaptif yang baru 

TUK  5: Pasien mampu memperagakan dan menggunakan teknik relaksasi untuk 

mengatasi ansietas 

Intervensi:  

a. Ajarkan pasien teknik relaksasi benson untuk mengontrol kecemasan 

b. Dorong pasien menggunakan relaksasi benson untuk menurunkan tingkat 

ansietas 
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TUK  6: Meningkatkan pengetahuan dan kesiapan keluarga dalam merawat pasien 

dengan gangguan ansietas  

Intervensi:  

a. Diskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien 

b. Diskusikan tentang ansietas, proses terjadinya ansietas, serta tanda dan gejala 

c. Diskusikan tentang penyebab dan akibat dari ansietas. 

4. Tindakan Keperawatan 

Implementasi merupakan pengelolaan dan perwujudan dari rencana 

keperawatan yang telah ada pada tahap perencanaan. Fokus intervensi pada klien 

dengan respon ansietas menurut tingkatannya yaitu intervensi dalam ansietas 

tingkat berat dan panik adalah prioritas tertinggi dari tujuan keperawatan harus 

ditunjukkan untuk menurunkan ansietas tingkat berat atau panik, dan intervensi 

keperawatan yang berkaitan harus suportif. Intervensi dalam ansietas tingkat 

sedang yaitu saat ansietas pasien menurun sampai tingkat ringan perawat dapat 

mengimplementasikan intervensi keperawatan reedukatif atau berorientasi pada 

pikiran. Intervensi ini melibatkan pasien dalam proses pemecahan masalah. 

Implementasi yang dapat diberikan pada pasien dengan gangguan ansietas yaitu 

dengan prosedur terapi relaksasi benson.  

a. Tahap pra-Interaksi 

1) Cek catatan medis dan keperawatan. 

2) Cuci tangan 

b. Tahap Orientasi 

1) Memperkenalkan diri. 

2) Menjelaskan maksud dan tujuan. 
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3) Kontrak waktu. 

4) Memberikan kesempatan pasien untuk bertanya. 

c. Tahap kerja 

1) Cuci tangan. 

2) menjaga privasi subjek. 

3) Mengatur posisi pasien senyaman mungkin. 

4) Mempersiapkan lingkungan yang tenang. 

5) Pilih satu kata atau ungkapan singkat yang mencerminkan keyakinan. 

Sebaiknya pilih kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus seperti kata 

“om”. 

6) Pejamkan mata, hindari menutup mata terlalu kuat. Bernafas lambat dan wajar 

sambil melemaskan otot mulai dari kaki, betis, paha, perut dan pinggang. 

Kemudian disusul melemaskan kepala. 

7) Atur nafas kemudian mulailah menggunakan fokus yang berakar pada 

keyakinan. Tarik nafas dari hidung, pusatkan kesadaran pada pengembangan 

perut, lalu keluarkan nafas melalui mulut secara perlahan sambil mengucapkan 

ungkapan yang sudah dipilih. 

8) Pertahankan sikap pasif. 

9) Lanjutkan intervensi Relaksasi benson untuk jangka waktu tertentu. Teknik ini  

dilakukan selama 15-30 menit. 

10) Lakukan teknik ini dengan frekuensi dua kali sehari sampai pasien mengatakan 

tidak nyeri atau cemas lagi. 

d. Tahap evaluasi 

1) Mengobservasi respon pasien. 
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2) Observasi keadaan pasien setelah melakukan terapi. 

3) Dokumentasikan tindakan dan hasil observasi dalam catatan keperawatan. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Menurut PPNI (2016) tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari pemberian 

asuhan keperawatan psikososial. Di tahap ini akan dinilai sejauh mana tujuan 

tercapai serta rencana keperawatan yang telah dibuat, berikut evaluasi pada pasien 

dengan kecemasan :  

a. S:  

1) Pasien merasa tenang.  

2) Pasien tidak lagi merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi. 

3) Pasien sudah dapat berkonsentrasi. 

4) Pasien tidak lagi mengeluh tidak merasa berdaya. 

5) Pasien tidak lagi mengeluh pusing. 

b. O:  

1) Pasien tampak tenang. 

2) Pasien tampak rileks. 

3) Pasien sudah tampak tidur dengan nyenyak.  

4) Frekuensi nafas dalam rentang normal 16-24 x/menit  

5) Frekuensi nadi dalam rentang normal 60-100 x/menit  

6) Tidak tampak tremor 

7) Muka pasien tidak tampak pucat 

 


