
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 :

Gambar 1 Kerangka Konsep 

Keterangan:
                                       Diteliti
                                           Tidak diteliti                                                   

Sebab Akibat

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel  Penelitian

Gangguan Interaksi Sosial

Terapi Relaksasi

Masase Punggung

Harga Diri Rendah

Ansietas



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  Gambaran  Asuhan  Keperawatan

Pemberian Terapi Relaksasi Masase Punggung Untuk Menurunkan Ansietas Pada

Pasien Pre Operatif Fraktur Tibia.

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 

Tabel 1 Definisi Operasional 
No Variabel Definisi Operasional

1 Gambaran Asuhan  keperawatan  yang  akan  diberikan  pada  pasien



Asuhan

Keperawatan

Pemberian

Terapi

Relaksasi

Masase

Punggung

untuk

Menurunkan

Ansietas

Pada  Pasien

Pre  Operatif

Fraktur Tibia

ansietas  meliputi  pengkajian  keperawatan,  diganosa

keperawatan,  rencana  keperawatan,  implementasi

keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Terapi relaksasi

masase  punggung  dengan  memberikan  gerakan

stroking/effeleurage, bergerak dari pinggang menuju bahu

dengan  gerakan  yang  lebih  ringan,  lalu  memberikan

gerakan  teknik  friction,  dimulai  dari  pinggang  menuju

bahu, lalu memberikan gerakan tapotement dimulai dari

pinggang  menuju  bahu,  dan  diakhiri  dengan  gerakan

vibrasi yaitu memberikan getaran untuk memberikan efek

menenangkan  pada  jaringan, yang  di  bentuk  berguna

untuk meningkatkan kenyamanan, mengurangi stress dan

menciptakan ketenangan pada pasien pre operatif fraktur

tibia yang mengalami  gejala dan tanda mayor: subjektif:

merasa  bingung,  merasa  khawatir,  dengan  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 (Ansietas).
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