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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pemberian Terapi Relaksasi Lima Jari Untuk Menurunkan Ansietas 

Ada Pasien Gagal Ginjal Kronis Yang Sedang Dilakukan Hemodialisa 

1. Terapi Relaksasi Lima Jari 

a. Pengertian Terapi Relaksasi Lima jari 

Relaksasi adalah salah satu teknik dalam terapi perilaku untuk 

mengurangi ketegangan. Relaksasi merupakan suatu terapi relaksasi yang 

diberikan kepada pasien dengan menegangkan otot-otot tertentu dan kemudian 

relaksasi. Terapi ini dapat digunakan oleh pasien tanpa perlu adanya bantuan 

terapis dan mereka dapat menggunakannya untuk mengurangi ketegangan dan 

kecemasan yang dialami setiap hari di rumah (Hartono, 2011). 

Terapi relaksasi lima jari adalah sebuah teknik pengalihan pemikiran 

seseorang dengan cara menyentuh pada jari-jari tangan serta membayangkan 

hal-hal yang menyenangkan (Astuti, 2018). Teknik relaksasi lima jari 

merupakan salah satu terapi yang dapat menimbulkan efek relaksasi yang 

tinggi, sehingga akan mengurangi ketegangan dan stress dari pikiran seseorang. 

Teknik relaksasi lima jari mempengaruhi sistem limbik seseorang sehingga 

berpengaruh pada pengeluaran hormon-hormon yang dapat memacu timbulnya 

stres. Seseorang yang diberikan teknik relaksasi lima jari akan mengalami 

relaksasi sehingga berpengaruh terhadap sistem tubuh dan menciptakan rasa 

nyaman serta perasaan tenang (Mahoney, 2007). Terapi relaksasi lima jari juga 



 
 
 

2 

 

dapat mempengaruhi pernafasan, denyut jantung, denyut nadi, tekanan darah, 

mengurangi ketengangan otot dan koordinasi tubuh, memperkuat ingatan, 

meningkatkan produktivitas suhu tubuh dan mengatur hormon-hormon yang 

berkaitan dengan stres. Hasil penelitian Mu’afiro Adin (2007) pada 45 pasien 

Ca Servik (kanker leher rahim) di Ruang Kandungan RSU Dr. Soetomo 

Surabaya didapatkan 26 pasien (57,77%) mengalami penurunan kecemasan 

setelah diberikan terapi relaksasi lima jari. 

b. Metode Terapi Relaksasi Lima Jari 

Metode terapi relaksasi lima jari dapat dilakukan ± 10 menit dengan 

konsentrasi dan rileks pertama menyentuh ibu jari dengan telunjuk dan 

mengenang saat seseorang merasa sehat, kedua menyentuh ibu jari dengan jari 

tengah dan mengenang saat seseorang pertama kali mengalami kemesraan, 

ketiga menyentuh ibu jari dengan jari manis dan mengenang saat seseorang 

mendapat pujian dan terakhir menyentuh ibu jari dengan jari kelingking dan 

mengenang tempat yang paling indah yang pernah dikunjungi. 

c. Standar Prosedur Oprasional Terapi Relaksasi Lima jari 

Tabel 1 

SOP Terapi Relaksasi Lima Jari 

 

NO URAIAN KETERANGAN 

1. PENGERTIAN Relaksasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan 

untuk menghilangkan ketengangan otot-otot tubuh 

maupun pikiran sehingga memberikan rasa 

nyaman. Sedangkan relaksasi lima jari adalah salah 

satu teknik relaksasi dengan metode pembayangan 

atau imajinasi yang menggunakan lima jari sebagai 

alat bantu. 

2. TUJUAN a. Mengurangi ansietas 

b. Memberikan relaksasi 

c. Melancarkan sirkulasi darah 

d. Merelaksasikan otot-otot tubuh 
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3. INDIKASI Terapi ini diindikasikan bagi klien dengan cemas, 

nyeri ataupun ketengangan yang membutuhkan 

kondisi rileks. 

4. KONTRAINDIKASI a. Klien dengan depresi berat 

b. Klien dengan gangguan jiwa 

5. PERSIAPAN 

PASIEN 

a. Kontrak waktu, topik dan tempat dengan klien 

b. Pasien diberi penjelasan tentang hal-hal yang 

akan dilakukuan 

c. Jaga privasi pasien 

d. posisi pasien diatur sesuai kebutuhan 

6. PERSIAPAN ALAT a. Persiapan alat berupa tape recorder atau 

semacamnya yang bisa digunakan untuk 

memutar musik relaksasi. 

b. Modifikasi lingkungan senyaman mungkin bagi 

klien termasuk pengontrolan suasana ruangan 

agar jauh terhindar dari kebisingan saat 

mempraktekkan teknik relaksasi lima jari. 

7. CARA KERJA 1. Anjurkan klien untuk mengatur posisi 

senyaman mungkin. 

2. Mainkan musik relaksasi. 

3. Instruksikan klien melakukan relaksasi nafas 

dalam terlebih dahulu (kurang labih satu menit 

saja) dengan menutup mata. 

4. Tuntun klien melakukan relaksasi lima jari 

dengan kalimat berikut (langkah 4-13). 

5. Bayangkan bahwa anda berada di suatu tempat 

yang paling indah yang pernah anda kunjungi 

(sambil menyentuh ibu jari dan jari telunjuk).  

6. Rasakan suasana dan udara yang ada di tempat 

tersebut, nikmati keindahannya, dengarkan 

kicauan burung-burung yang bernyanyi riang, 

ucapkan dalam hati “betapa merdunya.... betapa 

indahnya.... betapa mengasyikkannya... beradaa 

di tempat ini”. 

7. Bayangkan bahwa di tempat itu orang-orang 

yang anda cintai berada di samping anda 

(sambil menyentuhkan ujung jari tengah ke 

ujung ibu jari). 

8. Nikmati kebahagian yang anda rasakan, 

ucapkan dalam hati “betapa bahagianya saya 

saat ini” 

9. Bayangkan bahwa orang yang anda cintai 

tersebut memberikan pujian yang paling indah 

untuk anda (sambil menyentuhkan ujung jari 

manis ke ujung ibu jari). 

10. Rasakan betapa bahagianya anda, nikmati 

kebahagian itu sambil tersenyum. Katakan lagi 

dalam hati “betapa bahagianya saya saat ini”. 
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11. Bayangkan bahwa orang yang anda cintai juga 

memberikan hadiah yang anda damba-

dambakan selama ini (sambil menyentuhkan 

ujung jari kelingking dengan ujung ibu jari). 

12. Rasakan betapa bahagianya anda saat ini... dan 

ucapkan lagi dalam hati sambil tersenyum “saya 

semakin bahagia...saya sangat bahagia” 

13. Baiklah, saya akan memberikan anda waktu 

untuk beristirahat dan terus menikmati 

kebahgian, ketenangan dan kenyamanan 

tersebut selama 5 menit (tunggu sampai 5 

menit). 

14. Bagus sekali, kini anda benar-benar telah 

menikmati suasana rileks, nyaman, tenang dan 

penuh kebahgiaan. Saatnya anda bangun dalam 

kondisi yang sangat segar. Saya akan 

menghitung maju dari 1-3. Pada hitungan 

ketiga, anda akan terbangun dalam kondisi yang 

sangat segar, lebih segar dari sebelumnya. 

Satu...dua...lebih segar dari sbelumnya...tiga... 

bangu dan buka mata anda. 

15. Bila klien ingin melanjutkan untuk tidur, 

biarkan klien beristirahat sampai klien 

memutuskan sendiri utuk terbangun. 

16. Matikan tape recorder 

17. Tanyakan perasaan klien setelah melakukan 

relaksasi lima jari. 

18. Dokumentasikan hasil intervensi pada catatan 

keperawatan klien. 

8. HAL YANG PERLU 

DIPERHATIKAN 

a. Gunakan komunikasi yang terapeutik 

b. Bekerja dengan hati-hati dan sopan dan asertif 

c. Tidak ragu  dan tergesa-gesa 

d. Perhatikan respon klien 

((sumber:(PSIK, Terapi Relaksasi lima Jari (2018)) 

2. Ansietas 

a. Pengertian Ansietas 

Ansietas adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang 

berkenaan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini 

tidak memiliki objek yang spesifik. Ansietas dialami secara subjektif dan  

dikomunikasikan secara interpersonal (Stuart, 2014). 
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b. Rentang Respon Ansietas 

Rentang respon ansietas akan dijelaskan pada gambar di bawah ini: 

 

 

Respon Adatif     Respon Maladaptif 

 

 

Antisipasi       Ringan     Sedang       Berat         Panik 

(Sumber : Stuart, Buku Saku Keperawatan Jiwa (2014) 

Gambar 1. Rentang Respon Ansietas 

c. Etiologi 

Menurut Stuart (2014) ansietas dapat diekspresikan secara langsung 

melalui timbulnya gejala atau mekanisme koping yang dikembangkan untuk 

menjelaskan asal ansietas yaitu : 

1) Faktor Predisposisi : 

a) Faktor Psikoanalitik, ansietas adalah konflik emosional yang terjadi 

antara dua elemen kepribadian id dan superego. Id mencerminkan 

dorongan insting dan impuls sederhana individu, sedangkan superego 

mencerminkan hati nurani seseorang dan dikendalikan oleh norma - 

norma budaya seseorang. Ego atau Aku, berfungsi menengahi tuntutan 

dari dua elemen yang bertentangan, dan fungsi ansietas adalah 

mengingatkan ego bahwa ada bahaya. 

b) Faktor Interpersonal, bahwa ansietas timbul dari perasaan takut 

terhadap tidak adanya penerimaan dan penolakan interpersonal. 
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Ansietas juga berkaitan dengan perkembangan trauma, seperti 

perpisahan dan kehilangan, yang menyebabkan kelemahan spesifik. 

Orang dengan harga diri rendah terutama rentan mengalami 

perkembangan ansietas yang berat. 

c) Faktor Perilaku, ansietas merupakan produk frustasi yaitu segala 

sesuatu yang mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

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 benzodiasepin, obat-obatan yang meningkatkan neuroregulatory 

inhibisi asam Gama-Aminobutirat (GABA), yang berperan penting 

dalam mekanisme biologis yang berhubungan dengan ansietas. Selain 

itu, kesehatan umum individu dan riwayat ansietas pada keluarga 

memiliki efek nyata sbagai predisposisi ansietas. Ansietas mungkin 

diikuti dengan gangguan fisik dan selanjutnya menurunkan kemampuan 

individu untuk mengatasi stressor.  

2) Faktor Presipitasi  

Stressor pencetus dapat berasal dari sumber internal atau eksternal. 

Stressor pencetus dapat dikelompokkan dalam dua kategori : 

a) Ancaman terhadap integritas fisik meliputi disabilitas fisiologi yang 

akan terjadi atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas 

hidup sehari-hari. 
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b) Ancaman terhadap sistem diri dapat membahayakan indentitas, harga 

diri, dan fungsi sosial yang terintegrasi pada individu.  

d. Klasifikasi Ansietas 

Menurut Stuart (2014) klasifikasi ansietas adalah :  

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 seseorang untuk berfokus pada hal 

yang penting dan memprioritaskan yang lain. Ansietas ini mempersempit 

perhatian lapang persepsi individu. Dengan demikian, individu 

mengalami ketidakperhatian 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 detail dan spesifik serta tidak 

memikirkan tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk 

mengurangi ketegangan. Individu tersebut membutuhkan banyak arahan 

untuk dapat berfokus pada hal lain. 

4) Tingkat panik  

 Tingkat panik dari ansietas berhubungan dengan terkejut, ketakutan, 

dan teror. Hal rinci ini terpecah dari porsinya. Karena mengalami 
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kehilangan kendali, seseorang yang mengalami panik dan tidak dapat 

melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik mencakup 

disorganisasi kepribadian serta dapat mengakibatkan meningkatnya 

kegiatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk melakukan 

interaksi dengan individu lain, pandangan 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. Gejala dan Tanda Ansietas 

Menurut PPNI (2016) gejala dan tanda ansietas adalah : 

Tabel 2 

Gejala dan Tanda Ansietas 

 

GEJALA DAN TANDA ANSIETAS 

Gejala dan tanda mayor 

ansietas 

Gejala dan tanda minor 

ansietas 

Subjektif Subjektif 

Merasa bingung Mengeluh pusing 

Merasa khawatir dengan akibat 

dari kondisi yang dihadapi 

Anoreksia 

Sulit berkonsentrasi Palpitasi 

 Merasa tidak berdaya 

Objektif Objektif 

Tampak gelisah Frekuensi napas meningkat 

TamPak Segang Frekuensi nadi meningkat 

Sulit tidur Tekanan darah meningkat 

 Diaphoresis  

 Tremor  

 Mata tampak pucat 
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 Suara bergetar 

 Kontak mata buruk 

 Sering berkemih 

 Berorientasi pada masa lalu 

(Sumber : PPNI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, (2016) 

f. Ansietas Dan Terapi Relaksasi Lima Jari 

Ansietas dapat diatasi dengan teknik relaksasi, distraksi kegiatan 

spiritual dan hipnoterapi (Keliat, 2005). Upaya yang dilakukan perawat 

untuk mengatasi ansietas klien di rumah sakit yaitu dengan menggunakan 

teknik relaksasi karena dianggap sebagai relaksasi yang termudah 

(national safety council, 2004). Ada beberapa jenis terapi yang bisa 

dilakukan salah satunya adalah dengan menggunakan terapi relaksasi lima 

jari tangan. Individu atau klien dibantu merubah persepsi ansietas, stress, 

tegang, dan takut dengan menerima saran di ambang bawah sadar atau 

dalam keadaan rileks dengan menggerakkan jari-jarinya sesuai perintah 

(Sumirta, 2018). 

 (Sumirta, 2018) Terapi relaksasi lima jari merupakan salah satu 

metode yang terbukti dan efektif untuk mengurangi ansietas. Hasil 

penelitian (Rizkiya, 2017) Terapi relaksasi lima jari terbukti berpengaruh 

terhadap penurunan ansietas pada pasien dengan gangguan fisik di rawat 

di RSU Kendal. Pemberian terapi relaksasi lima jari dan teknik relaksasi 

napas dalam dapat menurunkan ketegangan otot, memantu memusatkan 

perhatian, mengurangi ketakutan (Rizkiya, 2017).  
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1. Gagal Ginjal Kronis dengan Hemodialisa 

a. Pengertian 

Gagal ginjal kronis adalah keadaan klinis yang ditandai dengan 

penurunan fungsi ginjal yang irreversibel, pada suatu derajat yang 

memerlukan terapi pengganti ginjal tetap berupa dialisis atau transplantasi 

ginjal. Gagal ginjal kronik merupakan destruksi struktur ginjal yang 

progresif dan terus menerus. Gagal ginjal kronik dapat timbul dari hampir 

semua penyakit penyerta, akan terjadi perburukan fungsi ginjal secara 

progresif. Gagal ginjal kronik yang memerlukan dialisis adalah penyakit 

gagal ginjal kronik yang mengalami penurunan fungsi ginjal dengan laju 

filtrasi glomerulus <15 ml/menit. Pada keadaan ini fungsi ginjal sudah 

sangat menurun sehingga terjadi akumulasi toksin dalam tubuh yang 

disebut uremia. Pada keadaan uremia dibutuhkan terapi pengganti ginjal 

untuk mengambil alih fungsi ginjal dalam mengeliminasi toksin tubuh 

sehingga tidak terjadi gejala yang lebih berat. 

b. Etiologi  

Gagal Ginjal Kronis  dapat disebabkan oleh: 

1) Penyakit sistemik seperti:  

a) DM 

b) Hipertensi yang tidak tidak dapat dikontrol 

c) Penyempitan saluran kencing 

2) Lesi Herediter: Penyakit ginjal polikistik 

3) Gangguan Vaskuler 

4) Infeksi 
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5) Medikasi 

6) Agen Toksin Lingkungan dan agens berbahaya yang mempengaruhi 

Gagal Ginjal Kronis: Timah, Kadmium, Merkuri dan kromium. 

c. Pengertian Hemodialisa 

Hemodialisa berasal dari kata hemo = darah dan dialisa = pemisahan 

zat-zat terlarut. Hemodialisa adalah suatu metode terapi dialisis yang 

digunakan untuk mengeluarkan cairan dan produk limbah dari dalam 

tubuh ketika secara akut atau secara progresif ginjal tidak mampu 

melaksanakan proses tersebut. 

Terapi ini dilakukan dengan menggunakan sebuah mesin yang 

dilengkapi dengan membran penyaring semipermeabel (ginjal buatan). 

Hemodialisa dapat dilakukan pada saat toksin atau zat racun harus segera 

dikeluarkan untuk mencegah kerusakan permanen atau menyebabkan 

kematian. Tujuan dari hemodialisa adalah untuk memindahkan produk-

produk limbah yang terakumulasi dalam sirkulasi klien dan dikeluarkan ke 

dalam mesin dialisis. 

g. Tujuan Hemodialisa 

Tujuan dilakukannya hemodialisa adalah sebagai berikut; 

1) Menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi, yaitu membuang 

sisa metabolisme dalam tubuh, seperti ureum, kreatin, dan sisa 

metabolisme yang lain. 

2) Menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh yang 

seharusnya dikeluarkan sebagai urin saat ginjal sehat. 
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3) Meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi 

ginjal. 

4) Menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu program pengobatan 

yang lain. 

B. Konsep Asuhan Keperawatan Pemberian Teknik Relaksasi Lima Jari 

Untuk Menurunkan Asietas Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Yang 

Dilakukan Hemodialisa 

1. Pengkajian 

Menurut PPNI (2016) 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 ansietas sesuai dengan gejala 

dan tanda ansietas : 

Tabel 3 

Gejala dan Tanda Ansietas 

 

Gejala dan tanda ansietas 

Gejala dan tanda mayor 

ansietas 

Gejala dan tanda monir 

ansietas 

subjektif subjektif 

Merasa bingung Mengeluh pusing 

Merasa khawatir dengan akibat 

dari kondisi yang dihadapi 

Anoreksia 

Sulit berkonsentrasi Palpitasi 

 Merasa tidak berdaya 

Objektif  Objektif  

Tampak gelisah Frekuensi napas meningkat 

TamPak Segang  Frekuensi nadi meningkat 

Sulit tidur Tekanan darah meningkat 
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 Diaphoresis 

 Tremor 

 Mata tampak pucat 

 Suara bergetar 

 Kontak mata buruk 

 Sering berkemih 

 Berorientasi pada masa lalu 

((Sumber : PPNI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia,(2016)) 

2. Diagnosa 

Menurut PPNI (2016) rumusan diagnosa ansietas termasuk kategori 

psikologis dan sub kategori integritas ego 

P :   Ansietas 

Diagnosa keperawatan : Ansietas  

3. Perencanaan / intervensi 

Diagnosa keperawatan : Ansietas  

Menurut Prabowo (2014) rencana asuhan keperawatan gangguan ansietas 

yaitu: 

Tujuan umum : Cemas berkurang atau hilang 

Tujuan khusus :  

a. TUK 1: Dapat membina hubungan saling percaya 

Intervensi:  

1) Bina hubungan saling percaya dengan prinsip komunikasi terapiutik. 

2) Sapa pasien dengan ramah baik verbal maupun non verbal. 

3) Tanyakan nama lengkap pasien dan nama kesukaan pasien. 

4) Jelaskan tujuan pertemuan 

5) Buat kontrak interaksi yang jelas 
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6) Jujur dan menepati janji 

7) Tunjukan sikap empati dan menerima pasien apa adanya 

8) Ciptakan lingkungan yang tenang dan bersahabat 

9) Beri perhatian dan pengarahan: temani pasien walau tidak menjawab 

10) Dengarkan dengan empati beri kesempatan bicara jangan buru-buru 

tunjukan bahwa perawat mengikuti pembicaraan pasien. 

11) Beri perhatian dan perhatikan kebutuhan dasar pasien  

b. TUK 2: Pasien dapat mengenal ansietas 

1) membantu klien untuk mengidentifikasi dan menguraikan perasaannya 

2) hubungkan perilaku dan perasaannya 

3) validasi kesimpulan dan asumsi terhadap klien 

4) gunakan pertanyaan terbuka untuk mengalihkan dari topik yang mengancam 

ke hal yang berkaitan dengan konflik  

5) gunakan konsultasi 

c. TUK 3: pasien dapat memperluas kesadarannya terhadap 2 perkembangan 

ansietas 

1) bantu pasien menjelaskan situasi dan interaksi yang dapat segera 

menimbulkan ansietas 

2) bersama pasien meninjau kembali penilaian pasien terhadap stressor yang 

dirasakan mengancam dan menimbulkan konflik 

3) kaitkan pengalaman yang baru terjadi dengan pengalaman masa lalu yang 

relevan 

d. TUK 4: klien dapat menggunakan 2 mekanisme koping yang adaptif 

1) gali cara pasien mengurangi ansietas di masa lalu 
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2) tunjukan akibat maladaptive dan destruktif dari respon koping yang 

digunakan 

3) dorong klien menggunakan respons koping adaptif yang dimilikinya 

4) bantu klien untuk menyusun kembali tujuan hidup, memodifikasi tujuan, 

menggunakan sumber dan menggunakan koping yang baru 

5) latih klien dengan menggunakan ansietas sedang 

6) beri aktivitas fisik untuk menyalurkan energinya 

7) libatkan pihak yang berkepentingan sebagai sumber dan dukungan social 

dalam membantu klien menggunakan koping adaptif yang baru 

e. TUK 5: pasien dapat menggunakan teknik relaksasi 

1) ajarkan pasien teknik relaksasi untuk meningkatkan control dan rasa 

percaya diri 

2) dorong klien untuk menggunakan relaksasi dalam menurunkan tingkat 

ansietas 

4. Implementasi 

Implementasi merupakan pengelolaan dan perwujudan dari rencana 

keperawatan yang telah 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. Dan 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 
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pemecahan masalah. Implementasi yang dapat diberikan pada pasien dengan 

gangguan ansietas  

5. Evaluasi 

Evaluasi asuhan keperawatan dalam penelitian didokumentasikan dalam 

bentuk SO (subjektif, objektif) adapun komponen SO yaitu S (subjektif) 

perawat menemui keluhan pasien yang masih dirasakan setelah dilakukan 

tindakan keperawatan, O (objektif) adalah data yang berdasarkan hasil 

pengukuran atau observasi perawat secara langsung pada pasien dan yang 

dirasakan pasien setelah tindakan keperawatan, apakah ancaman terhadap 

integritas fisik atau sistem diri pasien berkurang dalam sifat, jumlah, asal, atau 

waktunya, apakah perilaku pasien mencerminkan ansietas tingkat ringan,atau 

tingkat yang lebih berat. 

S : Pasien mengatakan tahu apa itu ansietas, pasien tidak mengeluh pusing, pasien 

mengatakan rasa ansietas berkurang. 

O : Pasien tampak mampu menggunakan terapi relaksasi lima jari untuk 

menurunkan ansietas, ansietas berkurang dari skor 56 menjadi <14 ,tekanan 

darah normal 120/80 mmHg, Nadi normal 60-100 x/menit, respirasi normal 16-

24 x/menit. 


