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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 
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      Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian Gambaran Asuhan  

Keperawatan Pemberian Terapi Relaksasi Progresif 

Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Yang Menjalani 

Hemodialisis Di RSUD Mangusada Badung Tahun 

2020 
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B. Variabel dan Definisi Operasional 

 

Tabel 2 

Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Operasional 
 Pemberian terapi 

relaksasi progresif 

untuk mengatasi 

ansietas pasien 

gagal ginjal kronis 

yang menjalani 

hemodialisis 

Prosedur terapi relaksasi progresif adalah terapi 

yang memadukan aktivitas otot dan pernapasan 

dengan  meminta pasien untuk menarik nafas 

dan menghembuskannya, mengerutkan dahi, 

mengedipkan mata, membuka mulut lebar-lebar, 

menekan lidah pada langit-langit mulut, 

mengatupkan rahang kuat-kuat, bibir 

dimonyongkan kedepan dan tetaplah tegang 

selama lima detik, hembuskan nafas perlahan 

dan kendurkan secara perlahan, katakan dalam 

hati rileks dan pergi, menekan kepala 

kebelakang, anggukkan kepala kearah dada, 

untuk memutar kepala ke bahu kanan dan 

kebahu kiri, menegangkan dan mengangkat bahu 

seolah ingin menyentuh telinga, menahan lengan 

dan mengepalkan tangan, serta mengencangkan 

ditahan selama lima detik, menarik nafas dan 

mengencangkan otot dada, mengencangkan 

menekan keluar dan menarik kedalam selama 

lima detik, meminta melengkungkan punggung 

serta selama lima detik, mengencangkan 

pinggang, menekan tumit kaki kelantai, 

mengencangkan otot lutut dikaki dibawah lutut, 

tekuk jari kaki keatas seolah-olah menyentuh 

lutut tahan selama lima detik sambil mengatakan 

“rileks dan pergi”. Pasien ansietas adalah pasien 

yang merasa cemas karena ketakutan dengan 
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kondisi penyakit yang dihadapinya sekarang, 

yang ditandai dengan : 

Data subjektif : merasa bingung, merasa 

khawatir, denagan akibat dari kondisi yang 

dihadapi, sulit berkonsentrasi, mengeluh pusing, 

anoreksia, palpitasi, merasa tidak berdaya. 

Objektif : tampak gelisah, tampak tegang, sulit 

tidur, 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. 


