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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Masase untuk Menurunkan Ansietas Pada Hipertensi 

1. Masase 

a. Pengertian 

Teknik pengobatan dengan cara memijat, mengusap atau mengurut, 

memanaskan atau menghangatkan, atau menusuk sebenarnya adalah keterampilan 

umum milik semua baik oleh yang ahli ilmu pengobatan maupun orang awam, bahkan 

oleh anak kecil sekalipun. Masase dirasakan dapat mengurangi, bahkan menghilangkan 

rasa sakit. Masase adalah salah satu manipulasi sederhana yang pertama-tama ditemukan 

manusia untuk mengusap bagian tubuh yang sakit. Masase salah satu cara untuk 

memanjakan diri, karena tubuh sudah memiliki obat sendiri untuk mengurangi rasa nyeri 

dan lelah pada tubuh, masase juga dapat memperbaiki sirkulasi darah, merangsang tubuh 

untuk mengeluarkan racun serta meningkatkan kesehatan pikiran (Sudarsini, 2015) 

b. Jenis- jenis 

Masase banyak memiliki jenisnya selain pijat refleksi di antaranya juga adalah 

swedish massage, balinese, tuina, akupresure, shiatsu dan lain-lain. Dalam mengatasi 

kecemasan yang dapat dilakukan dengan mengajarkan pasien tentang relaksasi, misalnya 

seperti relaksasi nafas dalam, mendengarkan musik, dan dengan masase. Terapi masase 

ini bertujuan untuk meningkatkan kendali dan percaya diri serta mengurangi stres dan 

kecemasan yang dirasakan (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2015) 

 

c. Tujuan 

Menurut Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (2015) menyatakan 

bahwa dengan melakukan masase tubuh akan bereaksi dengan mengeluarkan 
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endorfin karena pemijatan. Endorfin adalah zat yang diproduksi secara alamiah 

oleh tubuh, bekerja, serta memiliki efek seperti morphin. Endorfin bersifat 

menenangkan, memberikan efek nyaman, dan sangat berperan dalam regenerasi 

sel-sel guna memperbaiki bagian tubuh yang sudah rusak. Tindakan relaksasi 

masase ini bertujuan untuk meningkatkan kendali dan percaya diri serta 

mengurangi stress dan kecemasan yang dirasakan (Stuart & Sundeen, 2014) 

d. Manfaat 

Masase memberikan manfaat bagi sistem dalam tubuh beberapa diantaranya 

dapat mengurangi stress, kurang tidur, nyeri kepala, dan sebagainya. Masase dapat 

bersifat sedatif yang berfungsi meringankan ketegangan pada saraf. Karena 

mempengaruhi sistem saraf masase dapat merangsang tubuh melepaskan senyawa 

endorfin yang merupakan pereda sakit alami, endorfin tersebut juga dapat 

menciptakan rasa nyaman dan enak (Maryunami, 2010). 

e. Prosedur Terapi Masase 

Gerakan-gerakan yang dipergunakan dalam masase manual biasa disebut 

prosedur manual. Manipulasi masase sangat banyak bentuknya dan bervariasi 

sekali. Perubahan dan kombinasi antara manipulasi kuno telah dicoba dan 

diciptakan manipulasi-manipulasi baru dengan banyak ragam dan kompleks. 

Dalam pandangan pertama kelihatannya manipulasi-manipulasi ini sukar untuk 

diikuti dan berbeda-beda satu dengan yang lain, akan tetapi dinamika ini kita 

pisahkan menjadikan bebrapa golongan. Manipulasi ini telah digolongkan dan 

disesuaikan menurut efek-efeknya (Sudarsini, 2015) 

Prosedur pokok yang bisa dilakukan yaitu:  
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1) Effleurage, gerakan ringan berirama yang dilakukan pada seluruh permukaan 

tubuh. 

2) Friction, gerakan menggerus yang arahnya naik turun secara bebas. 

3) Petrisage, gerakan memeras dan meremas jaringan. 

4) Tapotement, gerakan pukulan ringan berirama yang diberikan pada bagian yang 

berdaging. 

5) Vibration, gerakan menggetarkan yang dapat dilakukan secara manual juga 

mekanik.  

Prosedur pelaksanaan Masase menurut Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 

(2015) yaitu : 

a) Klien diterima dengan sopan 

b) Data diri klien dicatat 

c) Pemeriksaan awal terhadap klien dilakukan dengan sopan dan penuh empati, 

meliputi hal-hal yang dapat menyebabkan klien tidak dapat dipijat, apakah ada 

kontraindikasi atau jika dipijat harus dilakukan dengan hati-hati. 

d) Hal-hal apa saja yang akan dilakukan dijelaskan dengan sopan kepada klien dan 

kemungkinan apa saja yang akan dirasakan oleh klien. 

e) Jika klien setuju, dilakukan persiapan awal, misalnya membersihkan kaki 

dengan antiseptik. 

f) Praktisi mempersiapkan diri yang meliputi mencuci tangan secara higienis, 

memeriksa alat dan bahan. 

g) Pemijatan dilakukan sesuai urutan-urutan pemijatan. Titik terapi dan teknik 

perangsangannya digunakan titik-titik dan teknik perangsangan yang telah di 

bahas. 
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2. Ansietas 

a. Pengertian 

Kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu  terhadap objek yang tidak jelas 

dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan 

untuk menghadapi ancaman (PPNI, 2016). Ansietas merupakan kekhawatiran yang tidak 

jelas dan menyebar, ansietas berkaitan dengan perasaan yang tidak pasti dan tidak 

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

subjektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. Ansietas berbeda dengan rasa takut, 

yang merupakan penilaian intelektual terhadap bahaya. Ansietas adalah respons 

emosional terhadap penilaian tersebut (Stuart, 2013) 

b. Rentang Respon 

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

 

  

Respon Adaptif     Respon Maladaptif 

 

Antisipasi          Ringan            Sedang Berat  Panik 
 

Sumber:  Stuart, Buku Saku Keperawatan Jiwa (2013) 

Gambar 1. Rentang Respon 

 

 

c. Etiologi 

  Berbagai teori yang telah dikembangkan oleh para ahli untuk mengetahui dari 

penyebab anstietas, menurut Stuart & Sundeen (2013) menjelaskan ansietas disebabkan 

oleh : 
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1) Faktor Predisposisi : 

a) Dalam pandangan psikoanalitis, ansietas adalah konflik emosional yang terjadi 

antara dua elemen kepribadian : id dan superego. Id mewakili dorongan instring 

dan impuls primitif, sedangkan superego mencerminkan hati nurani dan 

dikendalikan oleh norma budaya. Ego atau Aku, berfungsi menengahi tuntutan dari 

dua elemen yang bertentangan tersebut, dan fungsi ansietas adalah meningkatkan 

ego bahwa ada bahaya. 

b) Menurut pandangan interpersonal, ansietas timbul dari perasaan takut terhadap 

ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Ansietas juga berhubungan dengan 

perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan 

kerentanan tertentu. Individu dengan harga diri rendah terutama rentan mengalami 

ansietas yang berat. 

c) Menurut pandangan perilaku, ansietas merupakan produk frustasi yaitu segala 

sesuatu yang mengganggu kemampuan individu untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Ahli teori perilaku lain menganggap ansietas sebagai suatu dorongan 

yang dipelajari berdasarkan keinginan dari dalam diri untuk menghindari 

kepedihan. Ahli teori pembelajaran meyakini bahwa individu yang terbiasa sejak 

kecil dihadapkan pada ketakutan yang berlebihan lebih sering menunjukkan 

ansietas pada kehidupan selanjutnya. Ahli teori konflik memandang ansietas 

sebagai pertentangan antara dua kepentingan yang berlawanan. Mereka meyakini 

adanya hubungan timbal balik antara konflik dan ansietas : konflik menimbulkan 

ansietas, dan ansietas menimbulkan perasaan tidak berdaya, yang pada gilirannya 

meningkatkan konflik yang dirasakan. 
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d) Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan ansietas biasanya terjadi dalam 

keluarga. Gangguan ansietas juga tumpang tindih antara gangguan ansietas dengan 

depresi. 

e) Kajian biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk 

benzodiazepine, obat-obatan yang meningkatkan neuroregulator inhibisi asam 

gama-aminobutirat (GABA) yang berperan dalam mekanisme biologis yang 

berhubungan dengan ansietas. 

2) Faktor Presipitasi 

 Stresor pencetus dapat berasal dari sumber internal atau eksternal. Stresor 

pencetus dapat dikelompokkan dalam dua kategori : 

a) Ancaman terhadap integritas fisik meliputi disabilitas fisiologis yang akan 

terjadi atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. 

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

fungsi sosial yang terintegrasi pada individu. 

d. Klasifikasi Ansietas 

1) Ansietas ringan  

Ansietas ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-

hari, ansietas ini menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkat lapang 

persepsinya. Ansietas ini dapat memotivasi dan menghasilkan pertumbuhan serta 

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. Dengan demikian, individu mengalami tidak perhatian 
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yang selektif namun berfokus pada lebih banyak area jika diarahkan untuk 

melakukannya. 

3) Ansietas berat 

Ansietas berat sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu 

cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak berpikir tentang 

hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Individu tersebut 

memerlukan banyak arahan untuk berfokus pada area lain. 

4) Tingkat panik  

Tingkat panik dari ansietas berhubungan dengan ketakutan, dan terror. Hal 

ini rinci terpecah dari porsinya. Karena mengalami kehilangan kendali, individu 

yang mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. 

Panik mencakup disorganisasi kepribadian dan menimbulkan peningkatan aktivitas 

motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, perepsi 

yang menyimpang, dan kehilangan pemikiran yang rasional. Tingkat ansietas ini 

tidak sejalan dengan kehidupan, jika berlangsung terus dalam waktu yang lama, 

dapat terjadi kelelahan dan kematian. 

e. Tanda dan Gejala Ansietas 

Menurut  PPNI (2016) tanda dan gejala ansietas disajikan dalam tabel : 
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Tabel 1  

Gejala dan Tanda Mayor Ansietas 
 

Subjektif Objektif 

Merasa bingung Tampak  gelisah 

Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi 

yang dihadapi 

Tampak  tegang 

Sulit berkonsentrasi Sulit tidur 

Sumber : PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2016) 

 

Tabel 1  

Gejala dan Tanda Minor Ansietas 

Subjektif Objektif 

Mengeluh pusing  Frekuensi napas meningkat 

Anoreksia  Frekuensi nadi meningkat 

Palpitasi  Tekanan darah meningkat 

Merasa tidak berdaya  Diaphoresis 

 Tremor 

 Muka tampak pucat 

 Suara bergetar 

 Kontak mata buruk 

 Sering berkemih 

 Berorientasi pada masa lalu 

Sumber : PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2016) 

f. Dampak Ansietas 

Ansietas dalam jangka pendek dapat meningkatkan respon sistem kekebalan 

tubuh, namun kecemasan dalam jangka panjang dapat memiliki efek sebaliknya 

yaitu seperti depresi, gangguan pola tidur, nyeri kronis, kehilangan minat dalam 

seksual, pikiran untuk bunuh diri (Pieter, Herri Zan Lubis, dkk , 2012) 
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g. Penatalaksanaan Ansietas 

1) Penatalaksanaan farmakologi 

Pengobatan untuk anti ansietas terutama benzodiazepine 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 (Ann Isaacs, 2005) 

2) Penatalaksanaan non farmakologi 

a) Distraksi 

Distraksi merupakan metode untuk menghilangkan ansietas dengan cara 

mengalihkan perhatian pada hal-hal lain sehingga pasien akan 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 otak. Respirasi yang lambat 

menimbulkan ketenangan, kendali emosi, dan sistem metabolisme baik. (Potter & 

Perry, 2010) 

b) Relaksasi 

Masase juga merupakan terapi untuk relaksasi. Terapi relaksasi yang 

dilakukan dapat berupa teknik relaksasi nafas dalam, mendengar musik, dan dengan 

masase, tindakan ini bertujuan untuk membuat tubuh merasa lebih nyaman dan 

dapat untuk meningkatkan kendali dan percaya diri serta mengurangi stres dan 
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kecemasan yang dirasakan. Masase dapat merangsang tubuh melepaskan senyawa 

endorfin yang merupakan pereda sakit alami, endorfin tersebut juga dapat 

menciptakan rasa nyaman dan enak (Maryunami, 2010).  

3) Terapi Masase Dapat Menurunkan Ansietas Pada Pasien Hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Neno, Puguh, dkk (2013) 

didapatkan rata-rata skor rentang kecemasan sebelum dilakukan relaksasi masase 

yaitu 43,44 dan setelah dilakukan masase, ansietas mengalami penurunan menjadi 

29,03, maka selisih sebesar 14,41 artinya ada pengaruh yang signifikan sebelum 

dan sesudah dilakukan terapi relaksasi masase dalam menurunkan ansietas. 

 

B. Asuhan Keperawatan Dengan Pemberian Terapi Masase untuk 

Menurunkan Ansietas pada Pasien Hipertensi 

1. Pengkajian 

 Ansietas merupakan kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap 

objek yang tidak jelas dan spesifi akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu 

melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Menurut PPNI (2016), gejala dan tanda 

yang muncul pada pasien dengan ansietas, yaitu: 

a. Gejala dan Tanda Mayor 

1) Data subjektif: merasa bingung, merasa khawatir dengan akibat dari kondisi 

yang dihadapi, sulit berkonsentrasi. 

2) Data objektif: tampak gelisah, tampak tegang, sulit tidur. 

b. Gejala dan Tanda Minor 

1) Data subjektif: mengeluh pusing, anoreksia, palpitasi, merasa tidak berdaya. 
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2) Data objektif: frekuensi napas meningkat, frekuensi nadi meningkat, tekanan 

darah meningkat, diaforesis, tremor, muka tampak pucat, suara bergetar, kontak 

mata buruk, sering berkemih, berorientasi pada masa lalu. 

2. Diagnosa 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons klien 

terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik yang 

berlangsung actual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk 

mengidentifikasi respons klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang 

berkaitan dengan kesehatan (PPNI,2016). 

Menurut PPNI (2016), rumusan diagnosa ansietas yaitu :  

Diagnosa Keperawatan : Ansietas 

3. Rencana Keperawatan 

Menurut Prabowo (2014), rencana asuhan keperawatan gangguan cemas yaitu : 

Tujuan Umum : Cemas berkurang atau hilang 

TUK 1  : Pasien dapat menjalin dan membina hubungan saling percaya 

Intervensi : 

a. Jadilah pendengar yang hangat dan responsif 

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 negatif 

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

berkembang 

TUK 2  : Pasien dapat mengenal ansietasnya 

Intervensi  : 
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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 topik yang mengancam 

ke hal yang berkaitan dengan konflik 

e. Gunakan konsultasi untuk membantu pasien mengungkapkan perasaannya 

f. Mendengarkan penyebab ansietas pasien dengan penuh perhatian 

g. Observasi tanda verbal dan non verbal dari ansietas pasien. 

TUK 3 : Pasien dapat memperluas kesadarannya terhadap perkembangan 

ansietas 

Intervensi  : 

a. Bantu pasien menjelaskan situasi dan interaksi yang dapat segera 

menimbulkan ansietas 

b. Bersama pasien meninjau kembali penilaian pasien terhadap stressor yang 

dirasakan mengancam dan menimbulkan konflik 

c. Kaitkan pengalaman yang baru terjadi dengan pengalaman masa lalu yang relevan 

d. Menganjurkan keluarga untuk tetap mendampingi pasien. 

e. Mengurangi atau menghilangkan rangsangan yang menyebabkan ansietas pada 

pasien. 

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 
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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 dapat memperagakan dan menggunakan teknik relaksasi untuk 

mengatasi ansietas 

Intervensi  :  

a. Ajarkan pasien terapi masase untuk mengurangi ansietas 

b. Dorong pasien untuk menggunakan terapi masase dan menurunkan tingkat 

ansietas 

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 

ansietas. 

c. Diskusikan tentang penyebab dan akibat dari ansietas. 

 

4. Tindakan Keperawatan 

Pelaksanaan atau implementasi keperawatan merupakan komponen dari 

proses keperawatan yang merupakan kategori dari perilaku keperawatan dimana 

tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari 

asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan (Potter dan Perry, 2005). 
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Pengertian tersebut menekankan bahwa implementasi adalah melakukan atau 

menyelesaikan suatu tindakan yang sudah direncanakan pada tahapan sebelumnya. 

Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan asuhan keperawatan ke 

dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu klien mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Kemampuan yang harus dimiliki perawat pada tahap implementasi 

adalah kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan untuk menciptakan 

hubungan saling percaya dan saling bantu, kemampuan melakukan teknik 

psikomotor, kemampuan melakukan observasi sistematis, kemampuan 

memberikan pendidikan kesehatan, kemampuan advokasi, dan kemampuan 

evaluasi (Asmadi, 2008). 

 

5. Evaluasi 

Menurut PPNI (2016) evaluasi terakhir dalam pemberian asuhan keperawatan 

psikososial adalah tahap evaluasi. Ditahap evaluasi akan dinilai sejauh mana tujuan 

tercapai dari rencana yang telah dibuat. Berikut evaluasi pada pasien dengan kecemasan 

(PPNI, 2016b), yaitu: 

a. Subjektif 

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. Objektif 

1) Pasien tampak tenang  

2) Pasien dapat tidur dengan nyenyak 
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3) Frekuensi napas dalam rentang normal 16-24 x/menit 

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

 


