
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep  

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). Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar : 

   : Diteliti 

    

 : Tidak diteliti 

 : Sebab akibat 

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi 

Emotional Freedom Technique Untuk Menurunkan Ansietas 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 pemberian terapi emotional freedom 

technique untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penentuan sifat yang akan dipelajari 

sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2011). Untuk 

menghindari perbedaan persepsi maka perlu disusun definisi operasional yang 

merupakan penjelasan dari variabel sebagai berikut  
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Tabel 1  

Definisi Operasional 

No Variable Definisi  Operasional 

1 Gambaran 

asuhan 

keperawatan 

pemberian 

terapi 

emotional 

freedom 

technique 

untuk 

menurunkan 

ansietas pada 

pasien 

hipertensi 

Asuhan keperawatan yang akan diberikan pada 

pasien ansietas meliputi pengkajian keperawatan, 

diganosa keperawatan, rencana keperawatan, 

implementasi keperawatan, dan evaluasi 

keperawatan. Terapi emotional freedom 

technique merupakan  teknik penyembuhan 

emosional seperti  ansietas yaitu perasaan takut 

yang tidak menyenangkan atau suatu keadaan 

kekhawatiran yang berkaitan dengan perasaan 

tidak pasti yang disebabkan oleh  status 

kesehatan atau penyakit fisik seperti hipertensi 

yang memiliki tekanan darah lebih dari 140/90 

Mmhg . Emotional freedom technique dilakukan 

dengan mengetukkan dua ujung jari pada 18 titik 

meridian tubuh.  Dengan empat langkah yaitu 

langkah 1 set up, langkah 2 tapping, langkah 3 

nine gamut, langkah 4 putaran tapping. Terapi ini 

dilakukan sebanyak tujuh kali ketukan pada 

setiap langkah dan dilakukan selama 3 kali 30 

menit.  
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