
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Terapi Relaksasi Masase Punggung Pada Pasien Pre Operatif  Fraktur

Tibia dengan Ansietas

1. Terapi Relaksasi Masase Punggung

a. Pengertian 

Menurut  Direktorat  Pembina  Kursus  dan  Pelatihan  (2015) massase

merupakan salah satu cara memanjatkan diri, karena sentuhan memiliki keajaiban

tersendiri  yang  sangat  berguna  untuk  menghilangkan  rasa  lelah  pada  tubuh,

memperbaiki sirkulasi darah, merangsang tubuh untuk mengeluarkan racun serta

meningkatkan  kesehatan  pikiran. Massase  juga  merupakan  tehnik  integrasi

sensoris yang mempengaruhi aktivitas sistem syaraf otonom. Massase punggung

merupakan intervensi non farmakologis dengan menggunakan pendekatan secara

fisik  (P.  A.  Potter  &  Perry,  2005).  Pengertian  dalam  terapi  relaksasi  masase

punggung  yaitu  sentuhan  yang  di  bentuk  berguna  untuk  meningkatkan

kenyamanan, mengurangi stress dan menciptakan ketenangan (Basford & Slevin,

2006). Penggunaan massase punggung tidak mempunyai efek samping berarti dan

mudah  dalam mengaplikasikannya,  penggunaan  lotion  diharapkan  memberikan

sensasi  hangat  dan  mengakibatkan  vasodilatasi  lokal  sehingga  meningkatkan

peredaran darah pada area yang diusap sehingga aktivitas sel meningkat dan akan

mengurangi rasa sakit (Kusyanti, 2006)

b. Jenis - Jenis 

Menurut Direktorat Pembina Kursus dan Pelatihan (2015) berbagai jenis

pijat telah berkembang di dunia dengan menggunakan teknik yang menjadi ciri



khas dari mana pijat tersebut berasal. Jenis-jenis pijat yang kini dikenal,  selain

refleksi  di  antaranya  adalah  swedish  massage,  thai  massage,  balinese,  tuina,

akupresur,  shiatsu,  masase  dan  lain-lain.  Dalam  menurunkan  kecemasan  yang

dapat  dilakukan dengan mengajarkan  pasien  tentang teknik  relaksasi,  misalnya

yaitu dengan teknik relaksasi nafas dalam, mendengar musik, dan dengan masase.

Terapi relaksasi masase ini bertujuan untuk meningkatkan kendali dan percaya diri

serta  mengurangi  stres  dan  kecemasan  yang  dirasakan,  area  untuk  melakukan

masase yang baik dilakukan yaitu pada area punggung. (Stuart & Sundeen, 2014).

Masase punggung dapat merangsang tubuh melepaskan senyawa endorphin yang

merupakan pereda sakit  alami,  endorphin tersebut juga dapat  menciptakan rasa

nyaman dan enak (Maryunami, 2010). 

c. Tujuan

Menurut  Stuart  &  Sundeen  (2014) tindakan  relaksasi  masase  ini

bertujuan untuk meningkatkan kendali dan percaya diri serta mengurangi stres dan

kecemasan yang dirasakan,  area untuk melakukan masase yang baik dilakukan

yaitu pada area punggung. Sedangkan menurut  Direktorat Pembina Kursus dan

Pelatihan  (2015) menyatakan  bahwa  dengan  melakukan  masase  tubuh  akan

bereaksi dengan mengeluarkan endorphin karena pemijatan. Endorphin adalah zat

yang diproduksi secara alamiah oleh tubuh, bekerja, serta memiliki efek seperti

morphin. Endorphin bersifat menenangkan, memberikan efek nyaman, dan sangat

berperan  dalam regenerasi  sel-sel  guna memperbaiki  bagian  tubuh yang sudah

using atau rusak.



d. Manfaat 

Menurut  Direktorat Pembina Kursus dan Pelatihan (2015) pijat refleksi

juga memberikan manfaat bagi sistem dalam tubuh yaitu stres, kurang tidur, nyeri

kepala, dan sebagainya menimbulkan ketegangan pada sistem saraf. Pijat refleksi

dapat bersifat sedatif yang berfungsi meringankan ketegangan pada saraf. Karena

mempengaruhi  sistem  saraf,  pijat  refleksi  juga  dapat  meningkatkan  aktivitas

sistem vegetasi  tubuh yang  dikontrol  oleh  otak  dan sistem saraf,  yakni  sistem

kelenjar-hormonal, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan lain-lain.

e. Prosedur Terapi Relaksasi Masase Punggung

1) Pengertian: 
Relaksasi masase punggung yaitu sentuhan yang di bentuk berguna untuk

meningkatkan  kenyamanan,  mengurangi  stress  dan  menciptakan  ketenangan

(Basford & Slevin, 2006).
2) Tujuan terapi: 

Menurut  Stuart  &  Sundeen  (2014) tindakan  relaksasi  masase  ini

bertujuan untuk meningkatkan kendali dan percaya diri serta mengurangi stres dan

kecemasan yang di rasakan, area untuk melakukan masase yang baik dilakukan

yaitu pada area punggung
3) Prosedur: 

Menurut  Koizer & Breman (2004) prosedur melakukan terapi relaksasi

masase punggung yaitu:
a) Persiapan sebelum melakukan masase punggung:
(1) Pengkajian kulit sebelumnya.
(2) Lotion khusus yang digunakan.
(3) Posisi yang dikontraindikasikan untuk klien.
(4) Atur lingkungan yang tenang tanpa interupsi untuk meningkatkan efek pijat

punggung yang maksimal.
b) Fase Kerja Pemijatan:
(5) Jelaskan  kepada  klien  mengenai  apa  yang  akan anda lakukan dan apakah

klien  dapat  bekerja  sama,  dorong  klien  untuk  memberikan  umpan  balik



kepada  anda  tentang  jumlah  tekanan  yang  dapat  anda  gunakan  selama

menggosok punggung.
(6) Cuci tangan dan pantau pengendalian infeksi yang tepat.
(7) Berikan privasi kepada klien.
(8) Persiapkan klien
(9) Bantu klien untuk berpindah ke dekat sisi tempat tidur agar terjangkau oleh

anda  dan  sesuaikan  tinggi  tempat  tidur  agar  nyaman  untuk  bekerja  guna

mencegah ketegangan punggung.
(10)  Tentukan posisi mana yang lebih disukai klien. Posisi pronasi atau tengkurap

direkomendasikan  untuk  menggosok  punggung.  Posisi  miring/duduk  dapat

dilakukan jika klien tidak bisa tengkurap.
(11)  Buka bagian punggung dari bahu sampai area sakralis inferior. Tutup bagian

tubuh yang lain untuk mencegah kedinginan dan meminimalkan pemajanan.
c) Pijat Punggung:
(12)  Tuangkan sedikit  lotion  ke  telapak  tangan  anda dan biarkan  selama  satu

menit. Botol lotion juga dapat ditaruh dalam waskom mandi yang berisi air

hangat.  Preparat  gosokan  punggung  yang  dingin  cenderung  dirasa  tidak

nyaman  bagi  individu.  Menghangatkan  larutan  dapat  memfalisitasi

kenyamanan klien.
(13)  Dengan menggunakan  telapak tangan anda mulai  di  area  sakralis  dengan

menggunakan pijatan lembut yang memutar.
(14)  Gerakan tangan anda keatas menuju ke pusat punggung dan kemudian ke

kedus skapula.
(15)  Pijat dengan gerakan memutar pada kapula.
(16)  Gerakan tangan anda menuruni bagian sisi punggung.
(17)  Pijat area pada krista iliaka kanan dan kiri.
(18)  Berikan  tekanan  berkelanjutan  yang  mantap  tanpa  memutuskan  kontak

dengan kulit klien.
(19)  Ulangi gerakan di atas selama 3 sampai 5 menit dengan lebih banyak lotion

sesuai kebutuhan.
(20)  Saat  memijat  punggung,  kaji  kemeraha  pada  kulit  dan  area  penurunan

sirkulasi pada kulit klien.
(21)  Keringkan lotion yang berlebih dengan menggunakan sebuah handuk.



(22)  Dokumentasikan bahwa pijatan punggung pada klien telah  dilakukan dan

dokumentasikan respon klien, catat adanya temuan yang tidak biasa.

2. Ansietas

a. Pengertian 

Menurut  Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016) ansietas  atau  kecemasan

ialah  kondisi  dan  pengalaman  subyektif  individu  terhadap  objek  yang  tidak

jelaskan  spesifik  akibat  antisipasi  bahaya  yang  memungkinkan  individu

melakukan tindakan untuk menghadapi. 

b. Rentang Respon Ansietas

Menurut Direja  (2011) mengatakan  rentang  respon  ansietas  seagai

berikut:

Respon Adaptif Respon  Maladaptif  

Ringan         Sedang Berat        Panik   

(Sumber : Asuhan Keperawatan Jiwa,  Direja, 2011)

Gambar 1 Rentang Respon Ansietas 

c. Etiologi

Menurut  Stuart  & Sundeen (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  mewakili  dorongan  insting  dan

impuls  primitif  seseorang,  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



ansietasadalah mengingatkan ego bahwa ada bahaya.

b). Faktor Interpersonal, bahwa ansietas timbul dari perasaan takut terhadap tidak

adanya  penerimaan  dan  penolakan  interpersonal.  Ansietas  juga  berhubungan

dengan  perkembangan  trauma,  seperti  perpisahan  dan  kehilangan,  yang

menimbulkan  kelemahan  spesifik.  Orang  dengan  harga  diri  rendah  terutama

mudah 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 disertai 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.
b) Ancaman terhadap sistem diri dapat membahayakan indentitas, harga diri, dan

fungsi social yang terintegrasi pada individu.

d. Klasifikasi Ansietas

Menurut  Stuart  & Sundeen  (2014) klasifikasi  ansietas  adalah  sebagai

berikut:
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 individu untuk berfokus padahal yang

penting dan mengesampingkan yang lain.  Ansietas ini mempersempit  perhatian

lapang persepsi individu. Dengan demikian, individu mengalami tidak perhatian

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  rinci  dan  spesifik  serta  tidak  berpikir

tentang  hal  lain.  Semua  perilaku  ditujukan  untuk  mengurangi  ketegangan.

Individu tersebut memerlukan banyak arahan untuk berfokus pada area lain.
4) Tingkat panik 

Tingkat panik dari ansietas berhubungan dengan terperangah, ketakutan,

dan terror. Hal  ini  rinci  terpecah  dari  porsinya.  Karena  mengalami  kehilangan

kendali,  individu  yang  mengalami  panik  tidak  mampu  melakukan  sesuatu

walaupun  dengan  arahan.  Panik  mencakup  disorganisasi  kepribadian  dan

menimbulkan  peningkatan  aktivitas  motoric,  menurunnya  kemampuan  untuk

berhubungan  dengan  orang  lain,  perepsi  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. Tanda dan Gejala Ansietas

Menurut  Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016) tanda dan gejala ansietas

sebagai berikut yaitu: 

Tabel 1 Gejala dan Tanda Ansietas
1) Gejala dan tanda mayor ansietas :



Subjektif Objektif

Merasa bingung Tampak  gelisah
Merasa  khawatir  dengan  akibat  dari

kondisi yang dihadapi

Tampak  tegang

Sulit berkonsentrasi Sulit tidur
2) Gejala dan tanda minor ansietas :

Subjektif Objektif
Mengeluh pusing Frekuensi napas meningkat
Anoreksia Frekuensi nadi meningkat
Palpitasi Tekanan darah meningkat
Merasa tidak berdaya Diaphoresis

Tremor
Muka tampak pucat
Suara bergetar
Kontak mata buruk
Sering berkemih
Berorientasi pada masa lalu

(Sumber : SDKI, Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016)

f. Dampak Ansietas

Jika  ansietas  tidak  ditangani,dapat  mengakibatkan  gangguan  interaksi

sosial.  Sehingga individu kesulitan dalam berinteraksi  dengan orang lain,  serta

mengancam integritas diri,  mengganggu fungsi fisiologis, kognitif , afektif, dan

perilaku.(Taylor, Peplau, & Searsia, 2012)

g. Penatalaksanaan Ansietas

1) Penatalaksanaan farmakologi
Pengobatan  untuk  anti  ansietas  terutama  benzodiazepine,  obat  ini

digunakan  untuk  jangka  pendek  ,  dan  tidak  dianjurkan  untuk  jangka  panjang

karena  pengobatan  ini  menyebabkan  ketergantungan.  Obat   anti  ansietas

nonbenzodiazepine,  seperti  buspiron  (buspar)  dan  berbagai  anti  depresan  juga

digunakan (Ann Isaacs, 2005)
2) Penatalaksanaan non farmakologi
a) Distraksi

Distraksi merupakan metode untuk menghilangkan ansietas dengan cara

mengalihkan  perhatian  pada  hal-hal  lain  sehingga  pasien  akan  lupa  terhadap



ansietas  yang  dialami.Stimulus  sensori  yang  menyenangkan  menyebabkan

pelepasan endorfin yang bisa menghambat stimulus ansietas yang mengakibatkan

lebih sedikit stimuli ansietas yang ditransmisikan ke otak. Membaca doa adalah

distraksi yang dapat menurunkan hormon stressor, mengaktifkan hormon endorfin

alami,  dan  mengalihkan  perhatian  dari  rasa  takut,  ansietas  dan  tegang,

memperbaiki sistem kimia tubuh menurunkan  tekanan darah serta memperlambat

pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Respirasi

yang  lambat menimbulkan ketenangan, kendali emosi, dan sistem metabolisme

baik. (A. P. Potter & Perry, 2010)
b) Relaksasi

Terapi  relaksasi  yang  dilakukan  dapat  berupa  teknik  relaksasi  nafas

dalam,  mendengar  musik,  dan  dengan  masase,  tindakan  ini  bertujuan  untuk

meningkatkan  kendali  dan  percaya  diri  serta  mengurangi  stres  dan  kecemasan

yang dirasakan, area untuk melakukan  masase yang baik dilakukan yaitu pada

area punggung  (Stuart & Sundeen, 2014). Masase punggung dapat merangsang

tubuh  melepaskan  senyawa  endorphin  yang  merupakan  pereda  sakit  alami,

endorphin tersebut juga dapat menciptakan rasa nyaman dan enak  (Maryunami,

2010). 
3) Terapi Relaksasi Masase Punggung Dapat Menurunkan Ansietas Pada Pasien

Pre Operatif Fraktur Tibia
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Neno,  Puguh,  &

Purnomo (2013) didapatkan rata-rata skor rentang kecemasan sebelum dilakukan

relaksasi masase punggung yaitu 43,44 setelah masase punggung turun menjadi

29,03, maka selisih sebesar 14,41 artinya ada pengaruh yang signifikan sebelum

dan  sesudah  dilakukan  terapi  relaksasi  masase  punggung  dalam  menurunkan

ansietas.



B. Konsep  Asuhan  Keperawatan  Pemberian  Terapi  Relaksasi  Masase

Punggung  Untuk  Menurunkan  Ansietas  Pada  Pasien  Pre  Operasi

Fraktur Tibia

1. Pengkajian

Menurut Tim Pokja SDKI DPP 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  pengkajiannya  sebagai  berikut

yaitu:

Tabel 2 Pengkajian Gejala dan Tanda Ansietas

1) Pengkajian Gejala dan tanda mayor ansietas :

Subjektif Objektif

Merasa bingung Tampak gelisah
Merasa  khawatir  dengan  akibat  dari

kondisi yang dihadapi

Tampak tegang

Sulit berkonsentrasi Sulit tidur
2) Pengkajian Gejala dan tanda minor ansietas :

Subjektif Objektif
Mengeluh pusing Frekuensi napas meningkat
Anoreksia Frekuensi nadi meningkat
Palpitasi Tekanan darah meningkat
Merasa tidak berdaya Diaphoresis

Tremor
Muka tampak pucat
Suara bergetar
Kontak mata buruk
Sering berkemih
Berorientasi pada masa lalu



(Sumber : SDKI, Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016)

2. Diagnosa

Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016) rumusan diagnosa ansietas

yaitu : 

a. Problem : Ansietas

b. Etiologi : Harga diri rendah

c. Simptom :  Gejala  dan  tanda  mayor  :  Subjektif  :  merasa  bingung,

merasa  khawatir,  denagan  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.

Diagnosa keperawatan : Ansietas.

2. Intervensi Keperawatan

Menurut  Prabowo (2014) rencana asuhan keperawatan gangguan cemas

yaitu :

Tujuan Umum : Cemas berkurang atau hilang

TUK 1 : Pasien dapat menjalin dan membina hubungan saling percaya

Intervensi :

a. Jadilah pendengar yang hangat dan responsive
b. Beri waktu yang cukup pada pasien untuk berespon
c. Beridukungan pada pasien untk mengekspresikan perasaannya
d. Identifikasi  pola perilaku pasien atau pendekatan yang dapat menimbulkan

perasaan negative



e. Bersama pasien mengenali  perilaku dan respon sehingga cepat belajar dan

berkembang

TUK 2 : Pasien dapat  mengenal ansietasnya

Intervensi :

a. Bantu pasien untuk mengidentifikasi dan menguraikan perasaannya
b. Hubungan perilaku dan perasaannya
c. Validasi kesimpulan dan asumsi terhadap pasien
d. Gunakan pertanyaan terbuka untuk mengalihkan dari topic yang mengancam

ke hal yang berkaitan dengan konflik

e. Gunakan konsultasi untuk membantu pasien mengungkapkan perasaannya

TUK 3 : Pasien dapat memperluas kesadarannya terhadap perkembangan

ansietas

Intervensi :

a. Bantu  pasien  menjelaskan  situasi  dan  interaksi  yang  dapat  segera

menimbulkan ansietas
b. Bersama pasien  meninjau  kembali  penilaian  pasien terhadap stressor  yang

dirasakan mengancam dan menimbulkan konflik

c. Kaitkan pengalaman yang baru terjadi dengan pengalaman masa lalu yang

relevan

TUK 4 : Pasien dapat menggunakan mekanisme koping

Intervensi :

a. Gali cara pasien mengurangi ansietas di masa lalu
b. Tunjukkan akibat mal adaptif dan destruktif
c. Dorong pasien untuk menggunakan respons koping adaptif yang dimilikinya
d. Bantu  pasien  untuk  menysun  kembali  tujuan  hidup,  memodifikasi  tujuan,

menggunakan sumber dan menggunakan koping yang baru
e. Latih pasien dengan menggunakan ansietas sedang
f. Beri aktivitas fisik untuk menyalurkan energinya



g. Libatkan  pihak yang  berkepentingan  sebagai  sumber  dan  dukungan social

dalam membantu pasien menggunakan koping adaptif yang baru

TUK 5 : Pasien dapat menggunakan teknik relaksasi masase punggung

Intervensi :

a. Ajarkan pasien teknik relaksasi masase punggung untuk mengurangi ansietas
b. Dorong  pasien  untuk  menggunakan  relaksasi  masase  punggung  dan

menurunkan tingkat ansietas

3. Implementasi Keperawatan

Implementasi  merupakan  pengelolaan  dan  perwujudan  dari  rencana

keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Fokus intervensi pada

klien dengan gangguan ansietas yaitu dapat menurunkan tingkat ansietas. Standar

operasional prosedur terapi relaksasi masase punggung yaitu:

a. Prosedur: 
Menurut  Koizer & Breman (2004) prosedur melakukan terapi relaksasi

masase punggung yaitu:
1) Persiapan sebelum melakukan masase punggung:
a) Pengkajian kulit sebelumnya.
b) Lotion khusus yang digunakan.
c) Posisi yang dikontraindikasikan untuk klien.
d) Atur lingkungan yang tenang tanpa interupsi untuk meningkatkan efek pijat

punggung yang maksimal.
2) Fase Kerja Pemijatan:
e) Jelaskan kepada klien  mengenai  apa  yang  akan anda lakukan dan apakah

klien  dapat  bekerja  sama,  dorong  klien  untuk  memberikan  umpan  balik

kepada  anda  tentang  jumlah  tekanan  yang  dapat  anda  gunakan  selama

menggosok punggung.
f) Cuci tangan dan pantau pengendalian infeksi yang tepat.
g) Berikan privasi kepada klien.
h) Persiapkan klien



i) Bantu klien untuk berpindah ke dekat sisi tempat tidur agar terjangkau oleh

anda  dan  sesuaikan  tinggi  tempat  tidur  agar  nyaman  untuk  bekerja  guna

mencegah ketegangan punggung.
j)  Tentukan posisi mana yang lebih disukai klien. Posisi pronasi atau tengkurap

direkomendasikan  untuk  menggosok  punggung.  Posisi  miring/duduk  dapat

dilakukan jika klien tidak bisa tengkurap.
k) Buka bagian punggung dari bahu sampai area sakralis inferior. Tutup bagian

tubuh yang lain untuk mencegah kedinginan dan meminimalkan pemajanan.
3) Pijat Punggung:
l) Tuangkan  sedikit  lotion  ke  telapak  tangan  anda  dan  biarkan  selama  satu

menit. Botol lotion juga dapat ditaruh dalam waskom mandi yang berisi air

hangat.  Preparat  gosokan  punggung  yang  dingin  cenderung  dirasa  tidak

nyaman  bagi  individu.  Menghangatkan  larutan  dapat  memfalisitasi

kenyamanan klien.
m) Dengan  menggunakan  telapak  tangan  anda  mulai  di  area  sakralis  dengan

menggunakan pijatan lembut yang memutar.
n) Gerakan tangan anda keatas  menuju ke pusat  punggung dan kemudian  ke

kedus skapula.
o) Pijat dengan gerakan memutar pada kapula.
p) Gerakan tangan anda menuruni bagian sisi punggung.
q) Pijat area pada krista iliaka kanan dan kiri.
r) Berikan  tekanan  berkelanjutan  yang  mantap  tanpa  memutuskan  kontak

dengan kulit klien.
s) Ulangi gerakan di atas selama 3 sampai 5 menit dengan lebih banyak lotion

sesuai kebutuhan.
t) Saat  memijat  punggung,  kaji  kemeraha  pada  kulit  dan  area  penurunan

sirkulasi pada kulit klien.
u) Keringkan lotion yang berlebih dengan menggunakan sebuah handuk.
v) Dokumentasikan  bahwa  pijatan  punggung  pada  klien  telah  dilakukan  dan

dokumentasikan respon klien, catat adanya temuan yang tidak biasa.



Adapun  standar  prosedur  operasional  (SPO)  dari  RSUD  Mangusada

Badung (terlampir).

4. Evaluasi Keperawatan

Menurut  Tim Pokja  SDKI  DPP PPNI  (2016) evaluasi  terakhir  dalam

pemberian  asuhan  keperawatan  psikososial  adalah  tahap  evaluasi.  Ditahap

evaluasi akan dinilai sejauh mana tujuan tercapai dari rencana yang telah dibuat,

berikut evaluasi pada pasien dengan kecemasan yaitu:

S (subyektif) : Pasien mengatakan tahu apa itu ansietas, pasien tidak mengeluh

pusing, pasien mengatakan rasa ansietas berkurang.
O  (obyektif)  :  Pasien  tampak  mampu  menggunakan  terapi  relaksas  imasase

punggung  untuk  menurunkan  ansietas,  ansietas  berkurang  dari  skor  56

menjadi <14.
A ( Assesment) : Tujuan tercapai apabila respon pasien sesuai dengan tujuan dan

kriteria  hasil  yang  telah  ditentukan,  tujuan  belum tercapai  apabila  respon

pasien tidak sesuai dengan tujuan telah ditentukan.

P  (Planning)  :  Pertahankan  kondisi  pasien  apabila  tujuan  tercapai,  lanjutkan

perencanaan apabila terdapat tujuan yang belum mampu dicapai oleh pasien

(Rohmah & Walid, 2016)
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