
BAB III 

KERANGKA KONSEP  

 

A. Masase Untuk Menurunkan Ansietas Pada Pasien Hipertensi 

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau suatu kaitan antara konsep satu 

dan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti yang berguna untuk menjelaskan 

serta menghubungkan topik yang akan dibahas (Setiadi, 2013). Kerangka konsep 

Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Masase Untuk Menurunkan Ansietas 

Pada Pasien Hipertensi disajikan dalam gambar 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

    : Variabel yang diteliti 

 : Variabel yang tidak diteliti 

: Alur Pikir 

Gambar 2 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi 

Masase Untuk Menurunkan Ansietas Pada Pasien Hipertensi 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel  Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini akan diteliti 

satu variabel yaitu Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Masase Untuk 

Menurunkan Ansietas Pada Pasien Hipertensi. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang 

akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah 

pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Pada definisi operasional akan dijelaskan 

secara padat mengenai unsur penelitian yang meliputi bagaimana caranya menentukan 

variabel dan mengukur suatu variabel (Setiadi, 2013). 
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Tabel 3  

Definisi Operasional  

 

No Variabel Definisi Operasional 

1 2 3 

1 Asuhan 

Keperawatan 

Pemberian 

Terapi Masase 

Untuk 

Menurunkan 

Ansietas Pada 

Pasien 

Hipertensi  

Asuhan keperawatan yang  diberikan pada pasien ansietas dari 

pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi 

keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi 

keperawatan.  

Terapi masase dilakukan dengan memberikan gerakan dasar 

effeleurage, friction, tapotement, petrisage, vibration yang 

dilakukan pada titik Li4, Pc6, Ht7. waktu yang dilakukan untuk 

terapi masase 15 menit dengan durasi pertitik selama 30 kali 

tekanan. Terapi masase dilakukan tiga kali dalam seminggu.  

Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu 

terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi 

bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk 

menghadapi ancaman. Gejala dan tanda mayor: subjektif: 

merasa bingung, merasa khawatir, dengan akibat dari kondisi 

yang dihadapi, sulit berkonsentrasi. Objektif: tampak gelisah, 

tampak tegang, sulit tidur. Gejala dan tanda minor: subjektif: 

mengeluh pusing, anoreksia, palpitasi, merasa tidak berdaya. 

Objektif: frekuensi nafas meningkat, frekuensi nadi meningkat 

tekanan darah meningkat, diaforesis tremor, muka tampak 

pucat, suara bergetar, kontak mata buruk, sering berkemih, 

berorientasi pada masa lalu (Ansietas). 

 


