
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau ikatan antara 

konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti (Setiadi, 

2007). Berdasarkan teori dari kajian pustaka, maka dapat disimpulkan kerangka 

konsep sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Penerapan Terapi Psikoreligius  

Dalam Mengatasi Ansietas Pada Pasien Kanker Serviks Di Ruang Obgyn RSUP Sanglah. 
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Kanker serviks adalah salah satu kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia 

khususnya terjadi pada wanita Indonesia. Penderita kanker serviks pasti mengalami 

ansietas karena khawatir yang faktor predisposisinya penyakit terminal dan faktor 

pencetusnya dapat berupa ancaman kematian. Oleh karena faktor itulah, penderita 

kanker serviks mengalami kecemasan, sehingga untuk mengatasi kecemasan atau 

ansietas penderita dapat melakukan terapi psikoreligius secara sederhana menurut 

agama dan keyakinan yang dianut oleh penderita kanker serviks. Adapun efek yang 

dapat ditimbulkan jika kecemasan (ansietas) jika tidak ditangani dapat menyebabkan 

gangguan interaksi sosial yang juga berdampak pada makin parahnya kanker yang 

dideritanya. (Prabowo, 2014) 
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B. Definisi Operasional Variable  

1. Variable Penelitian  

Variable penelitian adalah karakteristik yang diamati yang mempunyai variasi 

nilai dan merupakan operasional dari suatu konsep agar dapat diteliti secara empiris 

atau ditentukan tingkatannya. (Setiadi, 2007) 

Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel penelitian yaitu Penerapan 

Terapi Psikoreligius Dalam Mengatasi Ansietas Pada Pasien Kanker Serviks. 

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang menjelaskan bagaimana 

caranya menentukan variable dan mengukur suatu veriabel, sehingga definisi 

operasional ini merupakan suatu informasi ilmiah yang akan membantu peneliti lain 

yang ingin menggunakan variabel yang sama. Definisi operasional merupakan 

penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara 

operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna 

penelitian. (Setiadi, 2007) 
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Tabel 1  

Definisi Operasional 
 

No  Variable Definisi Operasional 

1 Gambaran Asuhan 

Keperawatan 

Penerapan Terapi 

Psikoreligius 

Dalam Mengatasi 

Ansietas Pada 

Pasien Kanker 

Serviks 

Asuhan keperawatan meliputi proses pengkajian, 

diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan 

evaluasi keperawatan. Terapi psikoreligius yang dapat 

dilakukan pada pasien kanker serviks dengan tanda 

dan gejala mayor seperti merasa bingung, merasa 

khawatir, sulit berkonsentrasi, tampak gelisah, tampak 

tegang, dan sulit tidur, sedangkan tanda dan gejala 

minor seperti adanya peningkatkan frekuensi nadi, 

nafas dan tekanan darah meningkat, yang merupakan 

tanda gejala dari maslaah keperawatan ansietas atau 

kecemasan. Terapi psikoreligius dapat dilakukan 

secara sederhana menurut agama dan keyakinan yang 

dianut oleh pasien. Terapi psikoreligius dilakukan 

dengan tiga tahap yaitu tahap persiapan dengan 

menyiapkan alat dan lingkungan; tahap pelaksanaan 

yang dapat dilakukan dengan berkelompok atau 

bimbingan secara individu, adapun tahapan yang 

dapat dilakukan yaitu pilihlah kalimat spiritual yang 

akan digunakan, duduklah dengan santai, tutup mata, 

kendurkan otot-otot, bernafas dan mulai ucapkan 

kalimat spiritual yang dibaca secara berulang-ulang, 

fokuskan pikiran, lakukan selama 10-20 menit, jika 

sudah selesai jangan langsung berdiri duduklah dulu 

dan beristirahat, buka pikiran kembali barulah berdiri 

dan lakukan kegiatan kembali; dan pada tahap terakhir 

yaitu evaluasi, mengevaluasi proses dan hasil terapi 

psikoreligius, menganalisis sesi yang telah dilakukan, 

dan menganalisis catatan terapi apabila ada hambatan. 

Ansietas merupakan suatu keadaan emosi tanpa objek 

yang spesifik. 

 


