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Pasien yang mengalami pasca bedah laparatomi akan mengalami rasa nyeri 

yang ringan hingga rasa nyeri yang hebat. Nyeri yang hebat dapat menyebabkan 

kondisi syok yang mengancam jiwa. Nyeri menghambat pusat vasomotor 

sehingga meningkatkan kelenturan vascular kemudian terjadi vasodilatasi 

vena.Vasodilatasi menyebabkan peningkatan kapasitas vaskuler sehingga 

mengurangi rata-rata tekanan pengisian sistemik.Pasien pasca operasi yang 

menjalani pembedahan tidak hanya mengalami masalah fisik namun juga 

mengalami perubahan hemodinamika seperti peningkatan tekanan darah, 

peningkatan pernafasan dan frekuensi nadi setiap dua jam. Penanganan nyeri post 

operasi yang tidak tepat akan berdampak tidak baik seperti penyembuhan luka 

yang lama, takikardia, hipertensi, iskemia miokard, penurunan ventilasi alveoli, 

dan gangguan mobilisasi.  

Perawat dapat memberikan intervensi pijat kaki dan ambulasi dini. Pijat 

kaki merupakan gabungan dari empat teknik masase yaitu effleurage (mengusap), 

petrissage (memijit), Friction (menggosok) dan tapotement (menepuk).Kaki 

mewakili dari seluruh organ–organ yang ada didalam tubuh. Pijat kaki merupakan 

mekanisme modulasi nyeri yang dipublikasikan untuk menghambat rasa sakit dan 

untuk memblokir transmisi impuls nyeri sehingga menghasilkan analgetik dan 

nyeri yang dirasakan setelah operasi diharapkan berkurang. 

Pemberian terapi relaksasi memberikan dampak yang sama yaitu 

mengstimulasi respons saraf otonom melalui pengeluaran neurotransmitter 

endorphin yang berefek pada penurunan respon saraf simpatis dan peningkatan 

respon parasimpatis. Stimulasi saraf simpatis meningkatkan aktivitas tubuh, 

sedangkan respons parasimpatis lebih banyak menurunkan aktivitas tubuh atau 

relaksasi sehingga dapat menurunkan aktivitas metabolik yang berdampak pada 

fungsi jantung, tekanan darah dan pernafasan. Kondisi ini akan meningkatkan 

adaptasi fisiologis dan rasa nyaman pada individu. Ambulasi dini merupakan 

kegiatan yang dilakukan segera pada pasien paska operasi dimulai dari bangun 

dan duduk sampai pasien turun dari tempat tidur dan mulai berjalan. Latihan 

mobilisasi dini dapat memusatkan perhatian klien pada gerakan yang dilakukan. 

Penelitian ini menggunakan jenis True Experimental study dengan 

pendekatan pretest-postest control group design. Populasi dalam penelitian ini 

adalah pasien post op laparatomi di RSUD Blambangan Banyuwangi. Sampel 

penelitian yang memenuhi criteria inklusi berjumlah 32 responden yang dibagi 

dalam 2 kelompok, yaitu 1 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol. 

Pelaksanaan pemberian intervensi dilaksanakan selama 45 menit selama 3 

hari.Variabel independen dalam penelitian ini adalah pijat kaki dan ambulasi dini 

dan variabel dependennya adalah nyeri dan ambulasi dini. Uji statistik yang 

digunakan adalah manova.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan 

menggunakan Shapiro wilk sehingga data di uji dengan manova. Hasil penelitian 

didapatkan nilai mean nyeri pre test kelompok perlakuan 6,50 dengan standar 

deviasi 1,63 dan nilai  post test menjadi 5,06 dengan standar deviasi 1,76 pada 

kelompok kontrol diperoleh nilai rata- rata pada pre test adalah 7,43 dan post test 

6,02 dengan standar deviasi 1,91. Hasil penelitian didapatkan nilai mean MAP 

kelompok perlakuan pada pre test adalah 93,44 dengan standar deviasi 10,807 dan 

post test menjadi 95,81 dengan standar deviasi 8,542 sedangkan pada kelompok 

kontrol diperoleh nilai rata- rata pada pre test adalah 94,94 dengan standar deviasi 

10,286 dan post test menjadi 93,00 dengan standar deviasi 9,675. Hasil analisis 

didapatkan adanya pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan 

nyeri dengan nilai p= 0. 017 (p < 0.05). Tidak ada pengaruh pijat kaki dan 

ambulasi dini terhadap mean arterial pressure dengan nilai p=0,390 (p >0.05). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan pijat kaki dan ambulasi dini 

berpengaruh pada perubahan nyeri namun tidak berpengaruh pada mean arterial 

pressure pada pasien post operasi laparatomi. Saran untuk penelitian selanjutnya 

dapat menambah variabel dependen status fisiologis lainnya seperti denyut 

jantung atau status respirasi sehingga memberikan hasil yang lebih cepat. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

EFFECTS OF FOOTWEARS AND EARLY AMBULATION TO PAIN 

AND MEAN ARTERIAL PRESSURE IN PATIENT POST OPERATION 

LAPARATOMI BASED THEORY COMFORT KOLCABA 

 

By: Annisa Nur Nazmi 

 

Patients who experience post-laparatomy surgery will experience mild pain 

to severe pain. Severe pain can cause life-threatening shock conditions. Pain 

inhibits the vasomotor center thus increasing vascular flexibility and vasodilatory 

vasodilation occurs. Vasodilation leads to increased vascular capacity thus 

reducing the average systemic filling pressure. Postoperative patients undergoing 

surgery not only experience physical problems but also undergo hemodynamic 

changes such as elevated blood pressure, increased respiration and the pulse rate 

every two hours. Improper  postoperative pain handling will have an adverse 

effect such as long wound healing, tachycardia, hypertension, myocardial 

ischaemia, decreased alveolar ventilation, and impaired mobilization. 

Nurses can provide foot massage and early ambulation intervention. Foot 

massage is a combination of four massage techniques namely effleurage (rubbed), 

petrissage (massage), Friction (scrubbing) and tapotement (patting). Legs 

represent from all the organs in the body. Foot massage is a modulated pain 

modulation mechanism to prevent pain and to block transmission of pain impulses 

resulting in analgesics and pain that are felt after surgery is expected to decrease. 

The provision of relaxation therapy had the same effect of stimulating the 

autonomic nervous response through the exclusion of endorphin neurotransmitters 

that had an effect on decreasing sympathetic nervous responses and an increase in 

parasympathetic response. Sympathetic nerve stimulation improves body activity, 

whereas parasympathetic responses decrease body activity or relaxation, which in 

turn decreases metabolic activity that affects cardiac function, blood pressure and 

respiration. This condition will improve physiological adaptation and sense of 

comfort to the individual. Early ambulation is an immediate activity in 

postoperative patients starting from waking up and sitting until the patient gets out 

of bed and starts walking. Early mobilization exercises can focus the client on the 

movements. 

This study used a type of True Experimental study with a pretest-postest 

control group design approach. Population in this research is post op patient 

laparatomi at RSUD Blambangan Banyuwangi. The sample of research that 

fulfilled the inclusion criteria was 32 respondents divided into 2 groups, namely 1 

treatment group and 1 control group. Implementation of intervention was carried 

out for 45 minutes for 3 days. Independent variables in this study were foot 

massage and early ambulation and the dependent variable was pain and early 

ambulation. The statistical test used is manova. 

The results showed that the data were normally distributed using Shapiro 

wilk so that the data were tested with manova. The results obtained mean value of 

pain pre test treatment group 6.50 with a standard deviation of 1.63 and the post 
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test value of 5.06 with a standard deviation of 1.76 in the control group obtained 

the average value in the pre test was 7.43 and post test 6.02 with a standard 

deviation of 1.91. The results showed the mean value of MAP of the treatment 

group in the pre-test was 93.44 with a standard deviation of 10.807 and post-test 

to 95.81 with a standard deviation of 8.542 while in the control group the average 

value in the pre-test was 94.94 with a standard deviation of 10.286 and the post 

test becomes 93.00 with a standard deviation of 9,675. The results of the analysis 

found that there was an effect of foot massage and early ambulation on changes in 

pain with a value of p = 0. 017 (p <0.05). No effect of foot massage and early 

ambulation of mean arterial pressure with p = 0.390 (p> 0.05). 

The conclusion of this study is the application of foot massage and early 

ambulation affect the changes in pain but no effect on the mean arterial pressure 

in patients post laparotomy surgery. Suggestions for further research can add to 

the dependent variable other physiological status such as heart rate or respiration 

status so as to provide faster results. 
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ABSTRAK 

PENGARUH PIJAT KAKI DAN AMBULASI DINI TERHADAP 

PERUBAHAN NYERI DAN MEAN ARTERIAL PRESSURE PADA PASIEN 

POST OPERASI LAPARATOMI BERBASIS TEORI COMFORT 

KOLCABA 

 

Oleh: Annisa Nur Nazmi 

 

 

Pendahuluan: Pasien pasca operasi yang menjalani pembedahan seperti 

laparatomi  tidak hanya mengalami masalah nyeri namun juga mengalami 

perubahan hemodinamika seperti peningkatan tekanan darah, peningkatan 

pernafasan dan frekuensi nadi. Kondisi ini dibutuhkan intervensi keperawatan 

untuk merilekskan pasien sehingga nyeri berkurang dan hemodinamik kembali 

stabil, salah satunya dengan pijat kaki dan ambulasi dini. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan 

nyeri dan mean arterial pressure pada pasien post operasi laparatomi berbasis 

teori comfort Kolcaba di RSUD Blambangan Banyuwangi. Metode: Penelitian 

ini menggunakan True Experimental dengan pendekatan pretest-postest control 

group design. Sampel penelitian berjumlah 32 respoden dan dibagi ke dalam 1 

kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol. Uji statistik yang digunakan 

adalah manova. Hasil: Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh pijat kaki dan 

ambulasi dini terhadap perubahan nyeri dengan nilai p= 0,017dan tidak ada 

pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap mean arterial pressure dengan 

nilai p= 0,390. Kesimpulan: Pemberian pijat kaki dan ambulasi dini 

memberikan pengaruh dalam menurunkan nyeri namun tidak berpengaruh dalam 

perubahan mean arterial pressure pada pasien post operasi laparatomi. 

 

Kata Kunci: Laparatomi, Pijat Kaki, Ambulasi dini, Nyeri, Mean Arterial 

Pressure 
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ABSTRACT 

 

EFFECTS OF FOOT MASSAGE AND EARLY AMBULATION TO PAIN 

AND MEAN ARTERIAL PRESSURE IN PATIENT POST OPERATION 

LAPARATOMI BASED THEORY COMFORT KOLCABA 

 

By: Annisa Nur Nazmi 

 

Introduction: Postoperative patients undergoing surgery such as laparotomy not 

only experience pain problems but also undergo hemodynamic changes such as 

increased blood pressure, increased respiration and pulse frequency. This 

condition requires nursing intervention to relax the patient so that the pain is 

reduced and hemodynamics returns stable, one of them with foot massage and 

early ambulation. The purpose of this study was to investigate the effect of foot 

massage and early ambulation on pain changes and mean arterial pressure in 

postoperative laparatomy patients based on Kolcaba comfort theory in RSUD 

Blambangan Banyuwangi. Methods: This study used True Experimental with 

pretest-posttest control group design approach. The study sample was 32 

respondents and divided into 1 treatment group and 1 control group. The 

statistical test used is manova. Results: The results showed that there was an 

effect of foot massage and early ambulation on changes in pain with a p value = 

0.017 and there was no effect of foot massage and early ambulation on the mean 

arterial pressure with a value of p= 0.390. Conclusion: The provision of foot 

massage and early ambulation provides an influence in reducing pain but no effect 

on changes in mean arterial pressure in patients post laparotomy surgery. 

 

Keywords: Laparatomy, Foot Massage, Early Ambulation, Pain, Mean Arterial 

Pressure 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Bebas dari nyeri merupakan hak setiap manusia. Hal ini dicanangkan oleh 

World Health Organization (WHO) pada peringatan “Global Day Againts Pain” 

tanggal 11 Oktober 2014 yang bertema Pain Relief Should Be A Human Right 

(Miller, 2004). Berdasarkan komitmen tersebut, maka berbagai negara termasuk 

Indonesia mulai memberikan perhatian terhadap nyeri dan pengelolaannya, 

termasuk nyeri pasca operasi laparatomi. Menurut Rustianawati (2012) masalah 

keperawatan yang terjadi pada pasien pasca laparatomi meliputi 

impairment,functional limitation, disability. Impaired meliputi nyeri akut pada 

bagian lokasi operasi, takut dan keterbatasan LGS (Lingkup Gerak sendi),  

functional limitation meliputi ketidakmampuan berdiri berjalan serta ambulasi dan 

disability meliputi aktivitas terganggu karena keterbatasan gerak akibat nyeri dan 

prosedur medis. Masalah yang sering terjadi adalah ketika pasien merasa terlalu 

sakit atau nyeri dan faktor lain yang menyebabkan mereka tidak mau melakukan 

mobilisasi dini dan memilih istirahat di tempat tidur. Maka sebelum membantu 

pasien, perawat harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

ambulasi dini (Kozier, 2010). 

Nyeri yang hebat merupakan gejala sisa yang diakibatkan operasi regio intra 

abdomen. Nyeri hebat yang terjadi pada pasien pasca pembedahan laparatomi, 

diikuti dengan perubahan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung 

(Tyaswiningsih dan Arifin, 2007). Apabila hal tersebut tidak normal, maka akan 

menyebabkan gangguan organ lain seperti jantung dan paru (Lestari dan 
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Nurcahyo, 2010). Manajemen nyeri yang biasanya diberikan pada pasien 

dengan nyeri hebat yakni dengan pemberian  relaksasi nafas dalam, terapi musik 

atau terapi murrotal. Pemberian pijat kaki pernah diberikan pada pasien dengan 

operasi sectio caesarea di Negara Turki. Menurut Degirmen (2008) pemberian 

pijat kaki pada pasien post operasi sectio caesarea dapat mengurangi intensitas 

nyeri pada 24 jam pertama. Pemberian pijat kaki dan ambulasi dini untuk 

mengurangi nyeri, memberikan kenyamanan serta mempengaruhi mean arterial 

pressure pasien post operasi laparatomi di RSUD Blambangan belum pernah 

dijelaskan. 

Laporan Depkes RI (2007) menyatakan laparatomi meningkat dari 162 pada 

tahun 2005 menjadi 983 kasus pada tahun 2006 dan1.281 kasus pada tahun 2007. 

Menurut data yang diperoleh dari rekam medis di ruang bedah (Bougenvile) 

rumah sakit Dr. Soegiri Lamongan pada tahun 2013 dari bulan Januari sampai 

Desember sebanyak 126 orang (100%) . Tahun 2014, bulan Januari sampai 

September terdapat 104 orang yang dilakukan pembedahan laparatomi (Faridah, 

2015). Berdasarkan observasi pada tanggal 20 November 2017 di ruang Agung 

wilis, dari 3  pasien  post operasi laparatomi semuanya mengalami nyeri sedang 

dan nyeri berat , hal itu menunjukkan bahwa pasien post laparatomi  yang 

mengalami gangguan rasa nyaman nyeri itu cukup tinggi terutama di ruang Agung 

wilis RSUD Blambangan Banyuwangi. 

Nyeri dialami oleh sebagian besar (86%) yang menjalani perawatan di 

rumah sakit, dari angka tersebut 40% mengalami nyeri berat. Pasien pasca 

pembedahan 99% mengalami nyeri (Kozlowski, et al., 2012). Perawatan nyeri 
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pada pasien laparatomi merupakan tindakan sangat penting bagi dokter dan 

perawat, WHO telah merekomendasikan tentang penggunaan analgesik untuk 

mengontrol nyeri. Pemberian obat analgesik dapat mengurangi nyeri karena 

analgesik dapat memblokade rasa sakit diperifer dan sistem syaraf pusat 

(Kumagai, 2013). Meskipun demikian,pemberian analgetik dapat mengiritasi 

lambung dan menyebabkan mual.  

Pasien yang mengalami pasca bedah laparatomi akan mengalami rasa nyeri 

yang ringan hingga rasa nyeri yang hebat. Nyeri yang hebat dapat menyebabkan 

kondisi syok yang mengancam jiwa. Nyeri menghambat pusat vasomotor 

sehingga meningkatkan kelenturan vascular kemudian terjadi vasodilatasi vena. 

Vasodilatasi menyebabkan peningkatan kapasitas vaskuler sehingga mengurangi 

rata-rata tekanan pengisian sistemik. Tekanan pengisian sistemik yang menurun 

ini menyebabkan pengurangan aliran balik vena ke jantung. Kondisi ini disebut 

dengan syok neurogenik yang mengancam jiwa pasien (Guyton & Hall, 1997). 

Ekawati (2015), dalam penelitiannya menyampaikan bahwa pasien pasca operasi 

yang menjalani pembedahan tidak hanya mengalami masalah fisik namun juga 

mengalami perubahan hemodinamika seperti peningkatan tekanan darah, 

peningkatan pernafasan dan frekuensi nadi setiap dua jam. Hal ini dapat 

membahayakan pasien karena hemodinamika yang tidak seimbang menjadi 

pemicu terjadinya iskemia jaringan dan terjadi penurunan kesadaran yang 

berakibat kematian.  Penanganan nyeri post operasi yang tidak tepat akan 

berdampak tidak baik seperti penyembuhan luka yang lama, takikardia, hipertensi, 
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iskemia miokard, penurunan ventilasi alveoli, dan gangguan mobilisasi 

(Sivrikaya, 2012). 

Nyeri yang ditimbulkan dari operasi tidak bisa hilang begitu saja. Novita 

(2012), dalam penelitiannya menjelaskan pasien yang mendapatkan obat analgesik 

(ketorolac 30 mg) melalui intra vena masih merasakan nyeri hebat. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa terapi analgetik hanya dapat menurunkan nyeri 

pada skala 1,5. Ekawati (2015), menyampaikan pasien pasca bedah setelah 

mendapat analgetik intravena tetap merasakan nyeri dan skala nyeri semakin 

meningkat 6 jam setelah pembedahan. Penatalaksanaan pasca operasi laparatomi 

tidak hanya pemberian obat yang tepat pada waktunya, namun bagaimana seorang 

perawat dapat menciptakan rasa nyaman bagi pasien dalam waktu yang lama. 

Pada pasien post operasi laparatomi di RSUD Blambangan Banyuwangi pada 6 

jam pertama biasanya diberikan terapi farmakologi jenis ketorolac. Intervensi 

keperawatan yang biasanya diberikan yakni teknik nafas dalam, namun dalam 

pemberiannya belum optimal dalam mengurangi nyeri pasca operasi. Berdasarkan 

observasi, pemberian analgesik tetap diberikan pada hari ke tujuh. 

Intervensi yang dilakukan menurut Kolcaba (2005) bertujuan untuk 

meningkatkan rasa nyaman yang terbagi menjadi tiga kategori, yang pertama 

mempertahankan homeostatis dan mengontrol nyeri, kedua memberikan pelatihan 

meredakan nyeri dan kecemasan, ketiga dengan menenangkan jiwa sehingga 

pasien merasa diperhatikan. Menurut Potter dan Perry (2009) saat ini terapi 

komplementer mengalami peningkatan ketertarikan dan penggunaan, salah 

satunya adalah pijat kaki. Pijat kaki merupakan gabungan dari empat teknik 
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masase yaitu effleurage (mengusap), petrissage (memijit), Friction (menggosok) 

dan tapotement (menepuk). Kaki mewakili dari seluruh organ–organ yang ada 

didalam tubuh. Pijat kaki merupakan mekanisme modulasi nyeri yang 

dipublikasikan untuk menghambat rasa sakit dan untuk memblokir transmisi 

impuls nyeri sehingga menghasilkan analgetik dan nyeri yang dirasakan setelah 

operasi diharapkan berkurang (Chanif, 2012). Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Uysal (2016) terdapat pengaruh pemberian Pijat kaki terhadap kualitas hidup pada 

pasien kanker kolon di Turki dengan nilai p value < 0,05. Hal ini terbukti bahwa 

pijat kaki tidak hanya bermanfaat dalam penanganan nyeri  namun juga dalam 

meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis.  

Kenyamanan menurut teori comfort Kolcaba didefinisikan sebagai suatu 

pengalaman yang immediate yang menjadi sebuah kekuatan melalui kebutuhan 

akan (relief ), (ease), dan (transcende) yang dapat terpenuhi dalam empat konteks 

pengalaman yang meliputi aspek fisik, psikospiritual, sosial dan lingkungan 

(Kolcaba, 2014). Keunikan teori ini adalah penekanan bahwa kecakapan dan 

karakter perawat selalu dinilai dari kemampuan untuk membuat pasien lebih 

nyaman dalam hidupnya secara biopsikospiritual dan finansial (Kolcaba, 2014). 

Kenyamanan secara teori comfort Kolcaba sudah membahas aspek fisik.  

Pemenuhan fungsi dasar manusia dapat diberikan dengan comforting 

Intervention untuk mencapai kebutuhan kenyamanan penerima asuhan, mencakup 

fisiologis, social, budaya, ekonomi, psikologis, spiritual, lingkungan, dan 

intervensi fisik (Alligood, 2014). Salah satu Comforting intervention untuk 

memenuhi comfort needs pada pasien pasca laparatomi dari aspek fisik dan 
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lingkungan yaitu dengan pelaksanan pijat kaki dan ambulasi dini. Menurut 

Smeltzer & Bare (2002) latihan ambulasi dini dapat meningkatkan sirkulasi darah 

yang akan memicu penurunan nyeri dan penyembuhan luka lebih cepat. Terapi 

latihan dan mobilisasi merupakan modalitas yang tepat untuk memulihkan fungsi 

tubuh bukan saja pada bagian yang mengalami cedera tetapi juga pada 

keseluruhan anggota tubuh. Terapi latihan dapat berupa passive dan active 

exercise, terapi latihan juga dapat berupa transfer, posisioning dan ambulasi untuk 

meningkatkan kemampuan aktivitas mandiri. 

1.2 Kajian Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kajian masalah kenyamanan fisik pasien post operasi laparatomi 

 

1.3 Rumusan Masalah  

 

Apakah ada pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan nyeri 

dan mean arterial pressure pada pasien post operasi laparatomi berbasis teori 

comfort Kolcaba? 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi koping 

terhadap nyeri: 

1. Usia 

2. Jenis kelamin 

3. Kebudayaan 

4. Makna nyeri 

5. Ansietas 

6. Pengalaman masa 

lalu 

7. Dukungan 

keluarga 

Pemberian 

intervensi pijat 

kaki dan 

ambulasi dini 

 

Berdasarkan observasi 

pada tanggal 20 

November 2017 di 

ruang bedah (Agung 

wilis), dari 3  pasien 

(100%) post op 

laparatomi 3 pasien 

(100%) mengalami 

nyeri sedang dan nyeri 

berat 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan umum 

Menjelaskan pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap 

perubahan  nyeri dan mean arterial pressure pada pasien post operasi 

laparatomi berbasis teori comfort Kolcaba. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan nyeri 

post operasi laparatomi berbasis teori comfort Kolcaba. 

2. Menganalisis pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan mean 

arterial pressure post operasi laparatomi berbasis teori comfort Kolcaba 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

1.5.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi ilmu 

keperawatan tentang aplikasi keperawatan  komplementer pada keperawatan 

medikal bedah yang berbasis teori comfort Kolcaba. 

1.5.2 Praktis 

1. Diharapkan dengan memberikan perlakuan pijat kaki dan ambulasi dini kepada 

pasien post operasi laparatomi bisa menurunkan nyeri serta memberikan 

kenyamanan. 

2. Diharapkan dengan memberikan perlakuan pijat kaki dan ambulasi dini kepada 

pasien post operasi laparatomi bisa memperbaiki mean arterial pressure. 
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3. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat meningkatkan skill perawat dalam 

manajemen penanganan nyeri post operasi laparatomi dengan pemberian terapi 

komplementer salah satunya pijat kaki berbasis teori comfort Kolcaba. 

4. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai data dasar untuk melaksanakan 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pasien post laparatomi yang 

mengalami nyeri serta terjadi perubahan status hemodinamik. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Laparatomi 

 

2.1.1 Pengertian laparatomi 

Laparatomi adalah suatu tindakan pembedahan dengan cara membuka 

dinding abdomen untuk mencapai isi rongga abdomen (Jitowiyono, 2010). 

Laparotomi merupakan penyayatan operasi melalui dinding abdominal midline 

atau flank untuk melakukan visualisasi organ didalam abdominal (Boden, 2005). 

2.1.2 Etiologi 

Indikasi laparatomi adalah trauma abdomen (tumpul atau tajam)/ ruptur 

hepar, peritonitis, perdarahan saluran pencernaan (Internal Blooding), sumbatan 

pada usus halus dan besar, dan massa pada abdomen (Jitowiyono, 2010). Kasus–

kasus yang terdapat pada kasus laparatomi, yaitu : hernotorni, gasterektomi, 

kolesistoduodenostomi, hepaterektomi, splenorafi/ splenotomi, apendektomi, 

kolostomi, dan fistulktomi atau fistulektomi (Jitowiyono, 2010). 

2.1.3 Jenis Insisi 

1. Midline Incision 

Dibuat melalui linea alba. Linea alba adalah tendon berserat, tidak mempunyai 

pembuluh darah dan tidak terdapat darah, yang terletak membujur ke bawah 

pada abdomen anterior dan membagi otot rectus abdominus kanan dan kiri. 

Insisi ini cepat dan mudah diakses, mudah dibuat, diperpanjang atau saat 

ditutup kembali. Di bawah umbilicus, linea laba berdekatan dengan pembuluh 

darah, perlu kehati-hatian untuk tidak merusak kandung kemih.
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2. A sub umbilical incision 

Dibuat di bawah umbilicus yang berguna untuk pangkal masuknya laparoskopi 

dan perbaikan hernia umbilical. 

3. Transverse incision 

Dibuat melintang melalui seluruh otot abdomen dengan sehingga kemungkinan 

dapat merusak saraf interkosta. Biasanya dilakukan pada anak-anak, neonates, 

karena belum adanya cekungan diafragma atau pelvis seperti pada orang 

dewasa. Waktu pembedahan lama, tetapi penyembuhan dapat cepat dan tidak 

terdapat nyeri sebagaimana insisi membujur. Perdarahan yang banyak dapat 

terjadi karena melewati beberapa penampang otot. 

4. Pfannenstiel incision 

Merupakan insisi transverse yang umum dibuat pada genetalia perempuan 

untuk sectio caesaria, perbaikan hernia bilateral, prostat dan kandung kemih. 

Insisi dibuat dengan sayatan konveks turun melalui lipatan kulit dari supra 

pubic, 2 cm di atas pubis. 

5. Paramedian incision 

Dilakukan 1,5 cm menyamping dari arah midline. Merupakan insisi vertikal 

yang paling efektif saat hanya terdapat catgut yang tersedia, pembedahan 

memerlukan waktu yang lama dibanding dengan insisi midline, tampilan 

estetika tidak terlihat bagus dan juga berisiko tinggi terhadap infeksi, serta 

dapat memutuskan saraf dari rectus tengah karena terpisahnya otot rectus yang 

lebih dari 1 cm dari bagian tengah yang kemudian akan mengganggu saraf 

interkostal. 
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6. Para rectal incision 

Jarang dilakukan karena merusak lapisan rectus, dapat mengakibatkan 

buruknya penyembuhan luka dan pembentukan hernia setelah operasi. 

7. Kocher’s incision 

Dilakukan 3 cm di bawah dan parallel dari pinggir costa dari midline ke batas 

lateral dari rectus. Dilakukan di bagian kanan untuk kolesistektomi (insisi 

untuk pengangkatan empedu) atau splenektomi (pengangkatan limpa). Hati-

hati dengan arteri superior epigastrik saat melakukan inisisi ini. Insisi kocher 

tidak dapat diperpanjang menjauh dan jika insisi/ luka memanjang secara latela 

akan banyak saraf interkostal yang akan rusak. 

8. Double Kocher’s incision line (rooftop incision)  

Dilakukan pada berbagai operasi intra-hepatic. Dilakukan untuk operasi radikal 

lambung dan pankreas dan juga adrenelektomi bilateral. Memungkinkan akses 

yang mudah pada limpa dan liver. 

9. Gridiron incision/ McBurney incision 

Merupakan insisi klasik yang dilakukan untuk kasus appendicitis. Point insisi 

adalah pada sudut kanan dari persimpangan luar ⅓ luar pertengahan garis yang 

menghubungkan anterior superior iliac spine (SIAS) ke umbilicus. 

Kewaspadaan harus diambil untuk menghindari berbagai kerusakan pada arteri 

dalam circumflex, ilio inguinal, dan saraf hypogastric. 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PIJAT KAKI ANNISA NUR NAZMI



12 

 

 

 

10. Rutherford-Morrison incision 

Dibuat dengan memperpanjang insisi McBurney secara lateral dan dangkal 

yang membagi oblique eksternal untuk mendapatkan akses pada appendix, 

caecum dan kolon kanan. 

11. Lanz incision 

Digunakan untuk membagi iliohypogastric dan saraf ilioinguinal yang dapat 

mengakibatkan pemotongan saraf kanal iguinal dan pembentukan hernia 

inguinal. Insisi Lanz terletak lebih dekat pada anterior superior iliac spine dan 

dekat / di bawah point McBurneys. Insisi ini menghasilkan tampilan estetika 

yang lebih baik. 

2.1.4 Penatalaksanaan Post Laparatomi 

1. Pemantauan tanda vital 

Tanda vital dipantau dan status umum pasien dikaji pada setidaknya setiap 15 

menit. Kepatenan jalan nafas dan fungsi pernafasan selalu dievaluasi pertama 

kali, diikuti pengkajian fungsi kardiovaskuler (termasuk tanda vital), kondisi 

letak yang dioperasi dan fungsi sistem saraf pusat. Sasaran utama intervensi 

adalah untuk mempertahankan ventilasi pulmonal dan dengan demikian 

mencegah hipoksemia (penurunan oksigen dalam darah) dan hiperkapnea 

(kelebihan karbon dioksida dalam darah), hal ini dapat terjadi jika jalan nafas 

tersumbat dan ventilasi berkurang. Shock dapat dihindari dengan pemberian 

cairan intravena, darah dan medikasi yang meningkatkan tekanan darah. 
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2. Pertimbangan respiratori 

Kesulitan bernafas berkaitan dengan tipe spesifik anesthesia. Cara mengetahui 

apakah pasien bernafas atau tidak adalah dengan menempatkan telapak tangan 

di atas hidung dan mulut pasien untuk merasakan hembusan nafas. Tindakan 

terhadap obstruksi hipofaringeus termasuk mendongakkan kepala ke belakang 

dan mendorong ke depan pada sudut rahang bawah, seperti jika mendorong 

gigi bawah di depan gigi atas, maneuver ini menarik lidah kearah depan dan 

membuka saluran udara. Ahli anastesi meletakkan karet keras atau jalan nafas 

plastik dalam mulut pasien untuk mepertahankan patensi jalan nafas, alat 

tersebut jangan dilepaskan sampai tanda seperti menelan, yang menandakan 

bahwa refleks telah kembali. 

3. Membersihkan sekresi dari jalan nafas 

Membalikkan pasien dari satu sisi ke sisi lainnya memungkinkan cairan yang 

terkumpul untuk keluar dari sisi mulut. Gigi pasien mengatup, mulut dapat 

dibuka secara manual tetapi hati-hati dengan spatel lidah yang dibungkus kasa. 

Jika terjadi muntah, pasien dibalikkan miring dan vomitus dikumpulkan dalam 

basin emesis, wajah diusap dengan kasa atau kertas tisu dan sifat serta jumlah 

muntahan dicatat. Mukus atau muntahan yang menyumbat faring atau trakea 

dihisap dengan ujung penghisap faringeal atau kateter nasal yang dimasukkan 

ke dalam nasofaring atau orofaring. 

4. Pengaturan posisi 

Tempat tidur dijaga agar tetap datar sampai pasien kembali sadar, kecuali bila 

ada kontra indikasi, pasien yang tidak sadar diposisikan miring ke satu sisi 
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dengan bantal pada bagian punggungnya dan dengan dagu diekstensikan untuk 

meminimalkan setiap bahaya aspirasi. Lutut difleksikan dan bantal diletakkan 

diantara tungkai untuk mengurangi teganagan pada sutura abdomen. Jika 

berbaring miring merupakan kontraindikasi, maka hanya bagian kepala pasien 

saja yang dimiringkan. 

5. Dukungan psikologi 

Jika satu perawat menemani pasien sepanjang pengalaman praoperatif dan 

operatif, maka perawat tersebut dapat memberikan informasi yang berharga 

tentang status mental pasien, seperti segala bentuk ketakutan dan kekhawatiran. 

2.1.5 Proses penyembuhan luka pasca laparatomi 

Proses penyembuhan luka pasca operasi pada dasarnya adalah sama. 

Proses fisiologis penyembuhan luka meliputi: respon inflamasi akut terhadap 

cedera, fase destruktif, fase proliferatif, dan fase maturasi (Morison M, 2004; 

Arisanty, 2012). Luka dikatakan sembuh jika terjadi kontinuitas lapisan kulit atau 

jaringan parut mampu atau tidak mengganggu untuk melakukan aktivitas 

normal.Seluruh kegiatan penyembuhan luka diatur oleh serangkaian reaksi yang 

kompleks (Boyle, 2009). 

Menurut Jitowiyono (2010), proses penyembuhan luka pasca laparotomi 

terdiri dari:  

1. Fase Pertama berlangsung sampai hari ke 3. Batang leukosit banyak yang 

rusak/ rapuh. Sel-sel darah baru berkembang menjadi penyembuh dimana 

serabut- serabut bening digunakan sebagai kerangka  
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2. Fase kedua, dari hari ke 3 sampai hari ke 14. Pengisian oleh kolagen, seluruh 

pinggiran sel epitel timbul sempurna dalam 1 minggu. Jaringan baru tumbuh 

dengan kuat dan kemerahan  

3. Fase ketiga, sekitar 2 sampai 10 minggu. Kolagen terus-menerus ditimbun, 

timbul jaringan-jaringan baru dan otot dapat digunakan kembali, 

4. Fase keempat, penyembuhan akan menyusut dan mengkerut. 

2.1.6 Komplikasi pasca laparatomi. 

1. Gangguan perfusi jaringan sehubungan dengan tromboplebitis. 

Tromboplebitis post operasi biasanya timbul 7-14 hari setelah operasi. 

Bahaya besar tromboplebitis timbul bila darah tersebut lepas dari dinding 

pembuluh darah vena dan ikut aliran darah sebagai emboli ke paru-paru, hati 

dan otak. Pencegahan tromboplebitis yaitu latihan kaki post operasi , 

ambulasi dini.  

2. Buruknya integritas kulit sehubungan dengan luka infeksi. Infeksi luka sering 

muncul pada 36- 46 jam setelah operasi. Organisme yang paling sering 

menimbulkan infeksi adalah stapilokokus aurens, organisme: gram positif. 

Perawatan luka hendaknya aseptik dan antiseptik.  

3. Buruknya integritas kulit sehubungan dengan dehisensi luka atau eviserasi. 

Dehisensi luka merupakan terbukanya tepi-tepi luka. Eviserasi luka adalah 

keluarnya organ-organ dalam melalui insisi. Faktor penyebab dehisensi atau 

eviserasi adalah infeksi luka, kesalahan menutup waktu pembedahan, 

ketegangan yang berat pada dinding abdomen sebagai akibat dari batuk dan 

muntah (Jitowiyono, 2010). 
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2.2 Nyeri 

 

2.2.1 Definisi Nyeri 

Nyeri merupakan perasaan tubuh atau bagian tubuh seseorang yang 

menimbulkan respon tidak menyenangkan dan nyeri dapat memberikan suatu 

pengalaman alam rasa (Judha, 2012). Nyeri bersifat subjektif dan tidak ada 

individu yang mengalami nyeri yang sama. Perawat perlu mencari pendekatan 

yang paling efektif dalam upaya pengontrolan nyeri (Potter & Perry, 2006). Nyeri 

dapat disebabkan oleh berbagai stimulus seperti mekanik, termal, kimia, atau 

elektrik pada ujung-ujung saraf. Perawat dapat mengetahui adanya nyeri dari 

keluhan pasien dan tanda umum atau respon fisiologis tubuh pasien terhadap 

nyeri. Sewaktu nyeri biasanya pasien akan tampak meringis, kesakitan, nadi 

meningkat, berkeringat, napas lebih cepat, pucat, berteriak, menangis, dan tekanan 

darah meningkat (Lukas, 2004 cit Wahyuningsih, 2014).  

2.2.2 Klasifikasi Nyeri 

Menurut Mubarak dan Chayatin (2008) ada beberapa klasifikasi nyeri yaitu:  

1. Nyeri Perifer  

Nyeri ini ada tiga macam yaitu: 

1) Nyeri superfisial  

Nyeri superfisial adalah nyeri yang muncul akibat rangsangan pada kulit dan 

mukosa. Nyeri berlangsung sebentar dan terlokalisasi. Nyeri biasanya terasa 

sebagai sensasi yang tajam. Contoh penyebab nyeri superfisial adalah jarum 

suntik dan luka potong kecil/ laserasi (Potter & Perry, 2006).  
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2) Nyeri viseral  

Nyeri viseral adalah nyeri yang muncul akibat stimulus dari reseptor nyeri 

di rongga abdomen, cranium dan toraks. Nyeri bersifat difus dan dapat 

menyebar ke beberapa arah. Durasi bervariasi tetapi biasanya berlangsung 

lebih lama daripada nyeri superfisial. Nyeri dapat terasa tajam, tumpul atau 

unik tergantung organ yang terlibat (Potter & Perry, 2006).  

3) Nyeri Alih (referred)  

Nyeri alih adalah nyeri yang dirasakan pada daerah lain yang jauh dari 

penyebab nyeri. Contoh dari penyebab nyeri alih adalah infark miokard 

yang menyebabkan nyeri alih ke rahang, lengan kiri dan bahu kiri (Potter & 

Perry, 2006).  

2. Nyeri Sentral  

Nyeri yang muncul akibat stimulasi pada medulla spinalis, batang otak dan 

thalamus  

3. Nyeri Psikogenik  

1) Nyeri Akut 

Nyeri akut adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan yang actual atau 

potensial atau digambarkan dalam hal kerusakan sedemikian rupa. Gejala 

yang terjadi tiba – tiba atau lambat dari intensitas ringan hingga berat 

dengan akhir yang dapat diantisipasi atau diprediksi (NANDA, 2015).  
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2) Nyeri kronis  

Nyeri kronis adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan yang aktual atau 

potensial atau digambarkan dalam hal kerusakan sedemikian rupa. Gejala 

yang terjadi yaitu timbul secara tiba – tiba atau lambat dengan intensitas dari 

ringan hingga berat, terjadi secara konstan atau berulang tanpa akhir yang 

dapat diantisipasi atau diprediksi dan berlangsung >3 bulan (NANDA, 

2015). 

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri 

Menurut Potter dan Perry (2006) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

nyeri seseorang yaitu :  

1. Usia  

Usia merupakan variabel yang penting yang mempengaruhi nyeri, khususnya 

pada anak – anak dan lansia. Perbedaan perkembangan yang ditemukan 

diantara kelompok usia ini dapat mempengaruhi bagaimana anak dan lansia 

bereaksi terhadap nyeri.  

2. Jenis kelamin  

Secara umum pria dan wanita tidak berbeda dalam berespon terhadap nyeri, 

tetapi toleransi terhadap nyeri dipengaruhi oleh faktor – faktor biokimia dan 

merupakan hal yang unik pada setiap individu, tanpa memperhatikan jenis 

kelamin.  
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3. Kebudayaan  

Keyakinan dan nilai-nilai budaya mempengaruhi cara individu mengatasi 

nyeri, individu mempelajari apa yang diharapkan dan apa yang diterima oleh 

kebudayaan mereka. Hal ini meliputi bagaimana bereaksi terhadap nyeri. 

Cara individu mengekspresikan nyeri merupakan sifat kebudayaan. Beberapa 

kebudayaan yakin bahwa memperlihatkan nyeri adalah sesuatu yang alamiah. 

Sosialisasi budaya menentukan perilaku psikologis seseorang. Dengan 

demikian, hal ini mempengaruhi pengeluaran fisiologis opiate endogen dan 

sehingga terjadilah persepsi nyeri.  

4. Makna nyeri  

Makna seseorang yang dikaitkan dengan nyeri mempengaruhi pengalaman 

nyeri dan cara seseorang beadaptasi terhadap nyeri. Individu akan 

mempersepsikan nyeri dengan cara yang berbeda-beda, apabila nyeri tersebut 

memberi kesan ancaman, suatu kehilangan, hukuman dan tantangan. 

Misalnya, seorang wanita yang sedang bersalin akan mempersepsikan nyeri 

berbeda dengan seorang wanita yang mengalami nyeri akibat cedera karena 

pukulan. Derajat dan kualitas nyeri yang dipersepsikan klien berhubungan 

dengan makna nyeri.  

5. Ansietas  

Ansietas seringkali meningkatkan persepsi nyeri, tetapi nyeri juga dapat 

menimbulkan suatu perasaan ansietas. Apabila rasa cemas tidak mendapat 

perhatian didalam suatu lingkungan berteknologi tinggi, misalnya unit 

perawatan intensif maka rasa cemas tersebut dapat menimbulkan suatu 
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masalah penatalaksanaan nyeri yang serius nyeri yang tidak kunjung hilang 

seringkali menyebabkan psikosis dan gangguan kepribadian.  

6. Keletihan  

Keletihan meningkatkan persepsi nyeri, rasa kelelahan menyebabkan sensasi 

nyeri semakin intensif dan menurunkan kemampuan koping. Apabila 

keletihan disertai kesulitan tidur, maka persepsi nyeri bahkan dapat terasa 

lebih berat. Nyeri seringkali lebih berkurang setelah individu mengalami 

suatu periode tidur yang lelap di banding pada akhir hari yang melelahkan  

7. Pengalaman sebelumnya  

Pengalaman nyeri sebelumnya tidak selalu berarti bahwa individu tersebut 

akan menerima nyeri dengan lebih mudah pada masa yang akan datang. 

Apabila individu mengalami nyeri, dengan jenis yang berulang-ulang, tetapi 

kemudian nyeri tersebut dengan berhasil dihilangkan, akan lebih mudah 

individu tersebut menginterpretasikan sensasi nyeri. Perawat harus 

melakukan upaya untuk mempersiapkan klien dengan menerangkan secara 

jelas tentang jenis nyeri yang akan dialami dan metode yang mengurangi 

nyeri tersebut  

8. Gaya koping  

Nyeri dapat menyebabkan ketidakmampuan, bagian sebagian atau 

keseluruhan. Klien seringkali menemukan berbagai cara untuk 

mengembangkan koping terhadap efek fisik dan psikologis nyeri, penting 

untuk memahami sumber-sumber koping klien selama ia mengalami nyeri. 

Sumber-sumber seperti berkomunikasi dengan keluaraga pendukung, 
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melakukan latihan atau menyanyi dapat digunakan dalam rencana asuhan 

keperawatan dalam upaya mendukung klien dan mengurangi nyeri sampai 

tingkat tertentu  

9. Dukungan keluarga dan sosial  

Individu yang mengalami nyeri seringkali bergantung pada anggota keluarga 

atau teman dekat untuk memperoleh dukungan, bantuan atau perlindungan. 

Walaupun nyeri tetap klien rasakan, kehadiran orang yang dicintai klien akan 

meminimalkan rasa kesepian dan ketakutan. Apabila tidak ada keluarga atau 

teman, seringkali pengalaman nyeri membuat klien semakin tertekan. 

Kehadiran orangtua sangat penting terutama bagi anak-anak yang sedang 

mengalami nyeri. 

2.2.4 Mekanisme Nyeri 

Salah satu teori mengenai nyeri dari Melzack dan Wall (1965) adalah 

tentang pengendalian nyeri (Gate Control Theory) yang menjelaskan bagaimana 

dua jenis serat saraf yang berbeda (tebal dan tipis) bertemu di korda spinalis dapat 

dimodifikasi sebelum ditransmisi ke otak. Sinaps dalam dorsal medulla spinalis 

beraktifitas seperti pintu untuk mengijinkan impuls masuk ke otak. Serat yang 

tebal akan lebih kuat dan lebih cepat menangani rasa sakit daripada yang tipis. 

Ketika kedua sinyal rasa sakit bertemu, sinyal yang lebih kuat cenderung menekan 

yang lebih lemah. Teknik yang menggunakan stimulasi kutaneous pada kulit 

(seperti vibrasi, menggosok-gosok atau massage) yang mempunyai banyak serat 

berdiameter besar, bisa membantu menutup gate pada transmisi impuls yang 
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menimbulkan nyeri, sehingga dapat meringankan/ menghilangkan sensasi nyeri 

(Maryunani, 2010). 

Ada empat tahapan proses terjadinya nyeri: 

1. Transduksi 

Merupakan proses dimana suatu stimulus nyeri (noxious stimuli) dirubah 

menjadi suatu aktifitas listrik yang akan diterima ujung-ujung saraf. Stimulus 

ini dapat berupa stimulus fisik (tekanan), suhu (panas) atau kimia (substansi 

nyeri). Terjadi perubahan patofisiologis karena mediatormediator nyeri 

mempengaruhi juga nosiseptor diluar daerah trauma sehingga lingkaran nyeri 

meluas. Selanjutnya terjadi proses sensitivisasi perifer yaitu menurunnya nilai 

ambang rangsang nosiseptor karena pengaruh mediator tersebut dan 

penurunan pH jaringan. Akibatnya nyeri dapat timbul karena rangsang yang 

sebelumnya tidak menimbulkan nyeri misalnya rabaan 

2. Transmisi  

Merupakan proses penyampaian impuls nyeri dari nosiseptor saraf perifer 

melewati korda dorsalis, dari spinalis menuju korteks serebri. Transmisi 

sepanjang akson berlangsung karena proses polarisasi, sedangkan dari neuron 

presinaps ke pasca sinaps melewati neurotransmitter. 

3. Persepsi 

Adalah proses terakhir saat stimulasi tersebut sudah mencapai korteks 

sehingga mencapai tingkat kesadaran, selanjutnya diterjemahkan dan 

ditindaklanjuti berupa tanggapan terhadap nyeri tersebut. 
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4. Modulasi 

Adalah proses modifikasi terhadap rangsang. Modifikasi ini dapat terjadi 

pada sepanjang titik dari sejak transmisi pertama sampai ke korteks serebri. 

Modifikasi ini dapat berupa augmentasi (peningkatan) ataupun inhibisi 

(penghambatan). 

2.2.5 Pengkajian Nyeri 

1. Subyektif (Self Report) 

1) NRS (Numeric Rating Scale) 

Merupakan alat penunjuk laporan nyeri untuk mengidentifikasi tingkat 

nyeri yang sedang terjadi dan menentukan tujuan untuk fungsi 

kenyamanan bagi klien dengan kemmapuan kognitif yang mampu 

berkomunikasi atau melaporkan informasi tentang nyeri. 

2) Faces Analog Scale 

Skala ini digunakan untuk mengetahui tingkat nyeri, terdiri dari enam 

wajah kartun yang diurutkan dari seorang yang tersenyum (tidak ada rasa 

sakit), meningkat wajah yang kurang bahagia hingga ke wajah yang sedih, 

wajah penuh airmata (rasa sakit yang paling buruk).  

3) Deskriptif / VRS (Verbal Rating Scale) 

Pasien dapat diminta untuk membuat tingkatan nyeri pada skala verbal 

(misal: tidak nyeri, sedikit nyeri, nyeri hebat, atau sangat hebat; atau 0 

sampai 10; 0= tidak ada nyeri, 10= nyeri sangat hebat), nomor yang 

menerangkan tingkat nyeri yang dipilih oleh pasien akan mewakilkan 

tingkat intensitas nyerinya. 
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Keterangan: 

0 : Tidak nyeri 

1-3 : Nyeri ringan ( secara obyektif klien dapat berkomunikasi dengan 

baik) 

4-6 : Nyeri sedang (secara obyektif klien mendesis, menyeringai, dapat 

menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat 

mengikuti perintah dengan baik) 

7-9 : Nyeri berat ( secara obyektif klien terkadang tidak dapat 

mengikuti perintah tetapi masih respon terhadap tindakan, dapat 

menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, tidak 

dapat diatasi dengan alih posisi, nafas panjang dan distraksi). 

10 : Nyeri sangat berat ( klien tidak mampu lagi berkomunikasi, 

memukul). 

4) Visual Analog Scale (VAS) 

Cara lain untuk menilai intensitas nyeri yaitu dengan menggunakan 

VisualAnalog Scale (VAS). Skala berupa suatu garis lurus yang 

panjangnya biasanya 10 cm (atau 100 mm), dengan penggambaran verbal 

pada masing-masing ujungnya, seperti angka 0 (tanpa nyeri) sampai angka 

10 (nyeri terberat). Nilai VAS 0 - <4 = nyeri ringan, 4 - <7 = nyeri sedang 

dan 7-10 = nyeri berat. 

2. Obyektif 

Pada pasien yang tidak dapat mengkomunikasikan rasa nyerinya, yang perlu 

diperhatikan adalah perubahan perilaku pasien. CPOT (Critical Care Pain 
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Observation Tool) dan BPS (Behavioral Pain Scale) merupakan instrumen 

yang terbukti dapat digunakan untuk menilai adanya perubahan perilaku 

tersebut. 

1) Behavioral Pain Scale (BPS) 

BPS digunakan untuk menilai rasa nyeri yang dialami pasien pada 

prosedur yang menyakitkan seperti tracheal suctioning ataupun mobilisasi 

tubuh. BPS terdiri dari tiga penilaian yaitu ekspresi wajah, pergerakan 

ekstremitas, dan komplians dengan mesin ventilator. Setiap subskala 

diskoring dari 1 (tidak ada respon) hingga 4 (respon penuh). Karena itu 

skor berkisar dari 3 (tidak nyeri) hingga 12 (nyeri maksimal). Skor BPS 

sama dengan 6 atau lebih dipertimbangkan sebagai nyeri yang tidak dapat 

diterima (unacceptable pain).  

Tabel 2.1 The behavioral pain scale(BPS) 

 
   Item                          Description       Score 

 

                   Facial     Relaxed         1 

      Partially tightened        2 

Fully tightened        3 

Grimacing         4 

      Upper limbs      No movement         1 

Partially bent         2 

Fully bent with finger flexion     3 

Permanently retracted       4 

     Compliance   Tolerating movement        1 

     with ventilator    Coughing but tolerating 

ventilation for most of the time   2 

Fighting ventilator             3 

     Unable to control ventilation 4 
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2) Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) 

CPOT dapat dilakukan pada pasien dengan kondisi antara  lain: mengalami 

penurunan kesadaran dengan GCS >4, tidak mengalami brain injury, 

memiliki fungsi motorik yang baik. CPOT terdiri dari empat domain yaitu 

ekspresi wajah, pergerakan, tonus otot dan toleransi terhadap ventilator 

atau vokalisasi (pada pasien yang tidak menggunakan ventilator). 

Penilaian CPOT menggunakan skor 0-8, dengan total skor ≥ 2 

menunjukkan adanya nyeri.  

Tabel 2.2 Critical care pain observation tool(CPOT) 

Indikator Kondisi Skor Keterangan 

Ekspresi 

wajah 

 

 

 

 

Gerakan tubuh 

 

Rileks 

 

Kaku 

 

Meringis 

 

Tidak ada 

gerakan 

abnormal 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

Tidak ada ketegangan otot 

 

Mengerutkan kening 

 

Menggigit selang ETT 

 

Tidak bergerak (tidak kesakitan) 

 

2.2.6 Penatalaksanaan Nyeri 

Penatalaksanaan nyeri atau tindakan keperawatan untuk mengurangi nyeri 

yaitu terdiri dari penatalaksanaan non – farmakologi dan farmakologi.  

1. Penatalaksanaan non farmakologi  

Penatalaksanaan non farmakologi menurut Bangun dan Nur’aeni (2013), 

merupakan tindakan pereda nyeri yang dapat dilakukan perawat secara 

mandiri tanpa tergantung pada petugas medis lain dimana dalam 

pelaksanaanya perawat dengan pertimbangan dan keputusannya sendiri. 
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Banyak pasien dan anggota tim kesehatan cenderung untuk memandang 

obat sebagai satu-satunya metode untuk menghilangkan nyeri. Namun 

banyak aktifitas keperawatan non farmakologi yang dapat membantu 

menghilangkan nyeri, metode pereda nyeri nonfarmakologi memiliki 

resiko yang sangat rendah. Meskipun tindakan tersebut bukan merupakan 

pengganti obat-obatan (Smeltzer & Bare, 2008). 

Salah satu tanggung jawab perawat paling dasar adalah melindungi 

klien/pasien dari bahaya. Sejumlah terapi nonfarmakologi yang 

mengurangi resepsi dan persepsi nyeri yang dapat digunakan pada keadaan 

perawatan akut, perawatan tersier dan pada keadaan perawatan restorasi 

(Potter d & Perry, 2006).  

Penatalaksanaan non farmakologi terdiri dari intervensi perilaku kognitif 

yang meliputi tindakan distraksi, tehnik relaksasi, imajinasi terbimbing, 

hypnosis dan sentuhan terapeutik (massage) (Tamsuri, 2007).  

Menurut Nursing Intervention and Classification/NIC (2013) peran 

perawat dalam penatalaksanaan nyeri adalah:  

1) Mengkaji nyeri seperti lokasi, karakteristik, durasi nyeri, frekuensi 

nyeri, kualitas nyeri, intensitas nyeri dan faktor penyebab nyeri  

2) Mengobservasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan  

3) Menanyakan pengetahuan pasien tentang nyeri  

4) Mengkaji pengaruh nyeri yang dialami pasien pada tidur, selera 

makan, aktivitas, perasaan, hubungan, peran pada pekerjaan dan pola 

tanggung jawab  
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5) Memberikan informasi tentang nyeri seperti penyebab nyeri, berapa 

lama nyeri akan dirasakan dan antisipasi ketidaknyamanan dari 

prosedur 

6) Mengontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu 

ruangan, pencahayaan dan kebisingan  

7) Melakukan penanganan non-farmakologi seperti relaksasi, terapi 

music, guided imagery, terapi akupresur, terapi aktivitas dan massage 

8) Mengajarkan prinsip dari manajemen nyeri  

9) Menggunakan teknik pengontrolan nyeri/ antisipasi sebelum nyeri 

berubah menjadi berat. 

10) Melakukan penanganan farmakologi yaitu pemberian analgesic  

Menurut Susanti (2012) perawat mengkaji nyeri pasien untuk 

merencanakan tindakan apa yang harus diberikan selanjutnya untuk 

pasien yaitu dengan menggunakan instrumen OPQRSTUV (onset, 

proviking, quality, region, severity, treatment, understanding, value). 

2. Penatalaksanaan Farmakologi  

Keputusan perawat dalam penggunaan obat-obatan dan penatalaksanaan 

klien/pasien yang menerima terapi farmakologi membantu dalam upaya 

memastikan penanganan nyeri yang mungkin dilakukan (Potter & Perry, 

2006).  
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1) Analgesik  

Analgesik merupakan metode yang paling umum untuk mengatasi nyeri. 

Perawat harus mengetahui obat-obatan yang tersedia untuk menghilangkan 

nyeri (Potter & Perry, 2006).  

Ada tiga jenis analgesik menurut Potter dan Perry (2006) yaitu:  

(1)  Non-narkotik dan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID)  

Kebanyakan NSAID bekerja pada reseptor saraf perifer untuk 

mengurangi tranmisi dan resepsi stimulus nyeri. NSAID non-narkotik 

umumnya menghilangkan nyeri ringan dan sedang seperti nyeri yang 

terkait dengan artritis rheumatoid, prosedur pengobatan gigi, prosedur 

bedah minor dan episiotomi  

(2)  Analgesik narkotik atau opiat  

Analgesik narkotik atau opiat umumnya diresepkan untuk nyeri sedang 

sampai berat, seperti nyeri pascaoperasi dan nyeri maligna. Obat ini 

bekerja pada sistem saraf pusat  

(3)  Obat tambahan (adjuvan) atau koanalgesik  

Adjuvan seperti sedatif, anticemas dan relaksan otot meningkatkan 

control nyeri atau menghilangkan gejala lain yang terkait dengan nyeri 

seperti depresi dan mual. Sedatif seringkali diresepkan untuk penderita 

nyeri kronik  

2) Analgesik Dikontrol Pasien (ADP)  

Sistem pemberian obat yang disebut ADP merupakan metode yang aman 

untuk penatalaksanaan nyeri kanker, nyeri post operasi dan nyeri 
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traumatik. Klien/pasien menerima keuntungan apabila ia mampu 

mengontrol nyeri (Potter & Perry, 2006).  

2.2.7 Komplikasi Nyeri 

Menurut Potter dan Perry (2006) efek nyeri pada klien/pasien ada tiga 

yaitu:  

1. Efek fisiologis/fisik  

Apabila klien/pasien merasakan nyeri perawat harus mengkaji tanda vital, 

melakukan pemeriksaan fisik dan mengobservasi keterlibatan system saraf 

otonom. Saat awitan nyeri akut maka denyut jantung, tekanan darah dan 

frekuensi pernapasan meningkat (Potter & Perry, 2006). Respon fisik 

timbul akibat impuls nyeri yang ditransmisikan oleh medula spinalis 

menuju batang otak dan thalamus menyebabkan terstimulasinya sistem 

saraf otonom sehingga akan menimbulkan respon yang serupa dengan 

respon tubuh terhadap stres (Tamsuri, 2007).  

2. Efek perilaku  

Banyak klien/pasien tidak mampu mengungkapkan secara verbal 

mengenai ketidaknyamanan, hal ini dikarenakan mereka tidak mampu 

berkomunikasi. Merintih, mendengkur dan menangis merupakan contoh 

vokalisasi yang digunakan untuk mengekspresikan nyeri. Sifat nyeri 

menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, nyeri yang berat secara 

serius dapat menghambat perilaku atau gaya hidup seseorang (Potter dan 

Perry, 2006).  

Efek perilaku seseorang terhadap nyeri digambarkan dalam tiga fase:  
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1) Fase antisipasi  

Fase antisipasi merupakan fase yang paling penting dan fase ini 

memungkinkan seseorang untuk memahami nyeri yang dirasakan. Klien 

belajar untuk mengendalikan emosi (kecemasan) sebelum nyeri muncul 

dan klien juga diajarkan untuk mengatasi nyeri jika terapi yang 

dilakukan kurang efektif (Tamsuri, 2007). 

2) Fase sensasi  

Sensasi nyeri akan terjadi ketika seseorang merasakan nyeri. Banyak 

perilaku yang ditunjukkan individu ketika mengalami nyeri seperti 

menangis, menjerit, meringis, meringkukkan badan, dan bahkan berlari-

lari (Tamsuri, 2007).  

3) Pasca nyeri (Fase Akibat)  

Fase ini terjadi ketika kurang atau berhentinya rasa nyeri. Jika 

seseorang merasakan nyeri yang berulang maka respon akibat akan 

menjadi masalah. Perawat diharapkan dapat membantu klien untuk 

mengontrol rasa nyeri dan mengurangi rasa takut apabila nyeri 

menyerang (Tamsuri, 2007).  

3. Respon psikologis  

Respon ini berkaitan dengan pemahaman seseorang terhadap nyeri yang 

terjadi. Klien yang mengartikan nyeri sebagai suatu yang negatif akan 

menimbulkan suasana hati sedih, berduka, tidak berdaya, marah, dan 

frustasi. Hal ini berbalik dengan klien yang menganggap nyeri sebagai 
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pengalaman yang positif karena mereka akan menerima rasa nyeri yang 

dialami (Tamsuri, 2007). 

2.3 Konsep Tekanan Darah 

 

Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada 

pembuluh arteri darah ketika darah di pompa oleh jantung ke seluruh anggota 

tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya 

diukur seperti berikut - 120 /80 mmHg. Nomor atas (120) menunjukkan tekanan 

ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung, dan disebut tekanan sistole. 

Nomor bawah (80) menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara 

pemompaan, dan disebut tekanan diastolik. Menurut Kusmana, (2002) tekanan 

darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Tekanan darah 

merupakan tenaga yang digunakan darah yang dipompakan dari jantung untuk 

melawan tahanan pembuluh darah, atau sejumlah tenaga yang dibutuhkan untuk 

mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sepanjang hari, tekanan darah akan 

berubah-ubah tergantung dari aktivitas tubuh. Tekanan darah bergantung kepada 

jantung sebagai pompa dan resistensi perifer. Jumlah darah yang dipompa jantung 

setiap menit dinamakan cardiac output (curah jantung). Curah jantung 

dipengaruhi kecepatan denyut jantung dan volume darah yang dipompakan pada 

setiap denyutan.  

Tabel 2.3. Kategori tekanan darah 

Kategori Tekanan Sistolik, mm 

Hg 

Tekanan Diastolik, 

mm Hg 

Hipotensi  < 90  < 60  

Normal  90 – 119  60 – 79  
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Prehipertensi  120 – 139  80 – 89  

Hipertensi Tingkat 1  140 – 159  90 – 99  

Hipertensi Tingkat 2  160 – 179  100 – 109  

Hipertensi Tingkat 

Darurat  

≥ 180  ≥ 110  

(Pearce, 2011) 

Menurut Guyton dan Hall dalam Hartati (2011) antara tekanan sistole dan 

diastol ada yang dinamakan tekanan darah rata-rata, yang angkanya lebih 

mendekati tekanan diastolik daripada sistolik, karena tekana sistole lebih 

peendek dari pada diastol. Tekanan rata-rata turun lebih cepat sampai dengan 

5 mmHg pada akhir arteri. Besarnya penurunan tekanan sepanjang arteriol 

sangat berbeda-beda tergantung apakah mereka konstriksi/dilatasi. Besar nilai 

pada orang dewasa kira-kira 90 mmHg yang sedikit lebih kecil dari rata-rata 

tekana sistole 120 mmHg dan tekanan diastole 80 mmHg. Tekanan rata-rata 

dirumuskan sebagai berikut:  

TR = TD + 1/3 (TS – TD) mmHg  

Keterangan:  

TR = Tekanan arteri dengan satuan mmHg  

TD = Tekanan diastol dengan satuan mmHg  

TS = Tekanan sistol dengan satuan mmHg  

Tekanan inilah yang sesungguhnya menjadi pendorong darah mengalir lebih 

lama terpengaruh oleh tekanan diastol dari pada tekanan sistole. Peningkatan 

dan penurunan tekanan rata-rata dapat mempengaruhi homeostatis dalam 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PIJAT KAKI ANNISA NUR NAZMI



34 

 

 

 

tubuh. Jika sirkulasi darah tidak memadahi lagi, maka terjadilah gangguan 

pada sistem transpor oksigen, karbondioksida dan hasil metabolisme lainya. 

Faktor yang mempengaruhi tekanan darah yang tidak dapat diubah adalah 

jenis kelamin, usia dan faktor hereditas (genetik) sedangkan yang dapat 

diubah adalah latihan fisik, makan, stress fungsional, konsumsi rokok, 

alkohol, berat badan (obesitas), dan obat-obatan (stimulan, depresan) (Elsanti, 

2009; Hegner & Caldwell, 2003). 

Penghitungan tekanan darah dapat dipermudah dengan Mean Arterial 

Pressure (MAP) yaitu dengan rumus (Aoroson & Ward, 2007): 

MAP= (S+2D)/3 

Keterangan: 

S : Tekanan Darah Sistole 

D : Tekanan Darah Diastole 

Klasifikasi nilai MAP sebagai berikut: 

a. Hipotensi :<70 mmHg 

b. Normal :70-105 mmHg 

c. Hipertensi : >105 mmHg 

2.4 Konsep Pijat Kaki 

2.4.1 Pengertian Pijat Kaki 

Massage dapat diartikan sebagai pijat yang telah disempurnakan dengan 

ilmu-ilmu tentang tubuh manusia atau gerakan-gerakan tangan yang mekanis 

terhadap tubuh manuusia dengan mempergunakan bermacam-macam bentuk 

pegangan atau tehnik (Trisnowiyanto , 2012:hal 4). 
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Menurut Stillwell S. B Massage disebut juga sebagai refleksologi Foot 

hand massage adalah bentuk massage pada kaki atau tangan yang didasarkan pada 

premis bahwa ketidaknyamanan atau nyeri diarea spesifik kaki atau tangan 

berhubungan dengan bagian tubuh atau gangguan (Stillwell, 2002).  

Menurut Hollis (1998) Terdapat empat jenis pijat yaitu : 

a) Effleurage / Stroking  

(1) Effleurage 

Effleurage adalah manipulasi searah dimana tangan operator 

melewati dari distal ke proksimal dengan kedalaman yang sesuai dengan 

keadaan jaringan dan efek yang diinginkan. Dengan demikian, manipulasi 

dapat dimulai dari distal ke proximal. Manipulasi dilakukan dengan 

seluruh tangan melengkung lembut dan rileks agar sesuai dengan 

bagiannya. Kedua tangan dapat digunakan bersamaan pada aspek yang 

berlawanan dari suatu bagian, atau dapat digunakan secara tunggal 

sementara tangan yang berlawanan mendukung bagian tersebut pada posisi 

yang sesuai. Sebagai manipulasi hasil dari bagian itu, manipulasi harus 

berubah bentuk untuk mempertahankan kontak sempurna.  

Sikap operator sangat penting karena manipulasi ini terus berlanjut 

dalam jangka waktu yang cukup lama, dan operator mungkin harus 

mentransfer bobotnya ke sana kemari. Berjalan berdiri adalah sikap biasa 

yang diadopsi, dengan berat badan yang ditransfer dari belakang ke kaki 

depan disertai, jika perlu, dengan baik atau kedua mengangkat tumit pada 

kaki belakang dan fleksi dan perpanjangan lutut dan pinggul. Lengan pada 
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awalnya akan dilipat dan menjadi lebih lebar, terutama pada siku saat 

'jangkauan' dibuat. Integrasi gerakan lengan dan tubuh harus diperoleh 

untuk memastikan kelancaran tercapai jika peregangan lengan pertama 

diikuti oleh transfer berat badan. pada akhir setiap garis effleurage harus 

ada peningkatan kecil dalam kedalaman (sering disebut overpressure) dan 

sedikit jeda (di tempat) sebelum tangan diangkat dengan minimum 

berkembang dan kembali ke bagian distal untuk memulai baris berikutnya. 

dari pekerjaan beberapa orang menganjurkan membelai tangan kembali ke 

awal. Kerugian dari metode ini bisa berupa efek menggelitik jika stroke 

kembali terlalu ringan atau perasaan downdrag jika stroke kembali terlalu 

dalam. Bila seluruh tangan digunakan untuk effleurage, ia tidak menjaga 

kontak yang sama di seluruh permukaannya dan harus ditempatkan miring 

pada kulit sehingga ujung tombaknya adalah "C" yang dibentuk oleh 

jempol ke jari telunjuk. tepi ini dibentuk oleh batas lateral telunjuk dan 

batas medial ibu jari yang dihubungkan oleh jaring yang berdekatan; 

Namun, tekanan utama diberikan oleh 'C' yang dibentuk oleh batas lateral 

ibu jari, keunikan kemudian, kehebohan hipotenar dan jari kelingkingnya. 

tekanan dinilai dari indeks ke jari-jari kecil dan bagian telapak yang 

berdekatan sehingga tangan beroperasi dengan cara bermain ski.  

(2) Stroking 

Stroking adalah manipulasi yang tidak khas dimana tangan 

operator melewati, biasanya, dari proksimal hingga distal sepanjang 

jaringan pada kedalaman dan kecepatan yang sesuai dengan efek yang 
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disyaratkan, namun arah stroke dapat bervariasi untuk memberikan 

kenyamanan lebih besar. Stroke harus dimulai dengan kontak yang kuat 

(usahakan jangan meneteskan jari Anda) dan selesaikan dengan 

mengangkat tangan dengan mulus. tangan dapat diposisikan secara miring 

atau sedemikian rupa sehingga tumit bergerak lebih dulu, namun dapat 

menyesuaikan posisinya sepanjang bagian sehingga kontak yang nyaman 

terjaga.  

Stroke yang lebih lambat lebih bersifat obat penenang.  Coba 

kecepatan satu pukulan per lima detik. Semakin cepat stroke semakin 

menstimulasi. Lakukan kecepatan empat pukulan setiap lima detik, 

yaituempat kali lebih cepat. Kedalaman yang jelas lebih besar dapat 

dicapai pada tingkat yang lebih lambat, namun kebutuhan akan efek 

sedatif dapat membatasi kedalaman Anda saat rasa sakit dan kejang otot 

mencegah kontak lebih kencang. Jika demikian, kedalamannya meningkat 

saat terjadi relaksasi dan rasa sakit berkurang namun temponya tetap harus 

dipertahankan. Semakin cepat membelai sering digunakan untuk 

melengkapi pijat yang lebih merangsang. Seluruh area di bawah perawatan 

harus ditutupi oleh serangkaian goresan. membelai dapat dilakukan dengan 

menggunakan: 

a. Satu tangan - biasanya di area sempit 

b. Dua tangan secara bersamaan - satu sisi pada area yang luas - berhati-

hatilah untuk tidak menarik bagiannya 
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c. Tangan kanan dan kiri saling mengikuti satu sama lain di area yang 

sempit 

d. Jempol atau jari pada area terbatas dengan satu tangan, dua tangan atau 

bergantian 

e. Sebuah teknik yang disebut 'seribu tangan' di mana satu tangan 

melakukan pukulan pendek, tangan kedua melakukan tumpang tindih 

yang sama dengan yang pertama, dan kedua tangan saling berpaling 

untuk mendapatkan kontak saat manipulasi berlanjut sepanjang bagian 

di bawah perawatan. 

b) Petrissage 

Manipulasi petrissage adalah mekanisme di mana jaringan lunak 

(terutama otot) dikompres baik terhadap tulang yang mendasarinya atau 

terhadap dirinya sendiri. Manipulasi ini dibagi menjadi: 

a. Kneading manipulation - bila jaringan dikompres dengan struktur yang 

mendasarinya 

b. Picking up manipulation - saat jaringan dikompres lalu dicabut dan 

diikat 

c. Wringing manipulation - bila jaringan diangkat dan diperas oleh 

tekanan tangan bergantian 

d. Rolling manipulation - saat jaringan diangkat dan digulung di antara 

jari tangan dan ibu jari seperti pada pergelangan tangan atau otot yang 

bergulir 
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e. Shaking manipulation - bila jaringan diangkat dan terguncang dari sisi 

ke sisi 

c) Friction 

Penggosokan dilakukan dengan ujung bantalan jari dan digunakan 

pada area yang sangat kecil seperti wajah. Tangan dipegang santai di atas 

area yang akan dililitkan dengan jari ketuk di kedalaman untuk 

menghasilkan suara yang sedikit berongga. jari telunjuk, tengah, dan jari 

manis dapat digunakan bersamaan atau dalam jumlah yang lebih kecil, 

atau ketiga jari ini dapat digunakan secara berurutan secara berurutan. 

Kedua bentuk penyadapan tersebut terlihat pada orang yang gelisah atau 

tersinggung yang menyentuh lengan kursi 

d) Percussive  

Manipulasi perkusi adalah efek dimana bagian yang trendik 

terkena pukulan lunak dengan tangan. Mereka dilakukan baik untuk 

membantu evakuasi dari organ berongga, atau untuk merangsang refleks 

kulit atau otot lain. Berdiri tegak berdiri dan mencoba berlatih di atas 

bantal atau sofa empuk, kecuali getaran yang bisa dilakukan pada botol air 

panas yang sebagian terisi.manipulasi adalah: 

(1) Clapping 

Clapping adalah manipulasi di mana keseluruhan aspek palmar 

tangan digunakan untuk menyerang bagian tubuh. Namun, tangan itu 

ditangkup sedemikian rupa sehingga bagian tengah tangan tidak 

menyentuh bagian itu, tapi dilubangi. jari-jari dilipat secara melengkung, 
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lebih banyak lagi pada sendi metakarpofalangeal jari-jari telunjuk, jari 

tengah dan jari manis. Jempol ditambahkan karena letaknya di bawah 

telunjuk dan telapak tangan yang berdekatan. Tangan harus dijaga dalam 

postur tubuh ini, tapi sederhanan mungkin. pergelangan tangan harus 

digunakan untuk menciptakan perbedaan antara memukul pukulan 

berongga dan pukulan yang sedikit lebih tajam. (menampar suara sangat 

tajam). Yang pertama akan memiliki kedalaman untuk menyebabkan 

'menggelegar' dan digunakan untuk mengevakuasi organ berongga. Yang 

terakhir adalah untuk stimulasi kulit. Yang berbeda dibawa oleh gerakan 

lengan yang dilakukan dan efek yang mereka miliki di tangan. Efek 

perkusi bisa diraih saat tumit tangan terangkat dari bagian lebih dari ujung 

jari. Dengan demikian pergelangan tangan tertekuk. Gerakan ini dibawa 

dengan mengangkat lengan ke dalam penculikan (tindakan minum bir 

dengan menggunakan tankard) dan membiarkannya jatuh. kecepatan 

penurunan (bukan tinggi) menciptakan kedalaman pekerjaan. manipulasi 

yang lebih dalam ini biasanya dilakukan dengan kulit yang ditutupi oleh 

selembar kertas tipis, selimut tipis atau satu lapisan pakaian pasien. 

(2) Hacking 

Hacking adalah manipulasi di mana kulit dipukul menggunakan ujung 

belakang dari tiga jari medial. kinerja yang benar tergantung pada sikap 

awal dari keseluruhan lengan dan tangan operator dengan ekstensi 

pergelangan tangan yang baik serta rentang pronasi dan supinasi sendi 

radio-ulnar yang baik. Satu-satunya gerakan yang dibutuhkan adalah 
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pronasi dan supinasi. Siku tidak boleh melebar dan melebar. Tangan 

dipegang agak jauh sehingga saat memutar bergiliran, mereka hanya saling 

membersihkan. Lengannya sedikit diculik, siku dilipat ke sudut kanan 

dengan lengan bawah memegang paralell dengan kulit model dan cukup 

jauh di atasnya sehingga hanya sedikit bagian belakang jari-jari kecil, jari 

manis dan jari tengah yang menyentuh saat lengan bawah berada dalam 

supinasi. . pergelangan tangan dengan baik diperluas sampai sekitar 50°. 

(3) Vibration 

Getaran sering salah disebut shakings. Yang berbeda adalah bahwa 

getaran melibatkan gerakan di mana jaringan ditekan dan dilepaskan 

menggunakan gerakan naik turun. di shaking, gerakan pada model itu 

menyamping dan melibatkan deviasi radial dan ulnaris yang cepat dari 

pergelangan tangan Anda. getaran mungkin atau sangat kasar dan 

menunjukkan yang terbaik pada pesta berisi botol air panas karet atau di 

perut meski penggunaannya lebih umum ada di dada. Getaran bisa 

dilakukan dengan seluruh tangan, atau ujung jari. berlatih dengan stasioner 

tangan Anda atau geser ke belakang dan ke depan di area tersebut. mereka 

paling baik dipraktekkan dengan menempatkan seluruh tangan pada botol 

air panas yang sebagian diisi dengan dengan lengan terulur, dan 

menggerakkan seluruh tangan ke fleksi dan ekstensi pergelangan tangan 

cepat dan pendek. Gerakan ini bertahan dari bahu dan dapat diamati terjadi 

secara spontan pada beberapa orang jika lengan terulur. 
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(4) Beating 

Beating adalah manipulasi yang jauh lebih sedikit digunakan di 

mana kepalan longgar digunakan untuk 'pemogokan'. nilainya terletak 

pada tangan yang dibuat lebih kecil, namun digunakan seperti pada tepuk 

tangan. Jari-jari dilipat pada sendi interphalangeal metacarpophalangeal 

dan proksimal sehingga permukaannya datar yang tersusun dari punggung 

dua falang distal dan margin permukaan telapak tangan. Jempol dijaga 

tetap rata pada bagian lateral tangan yang dilipat. Bagian yang paling 

penting dari tindakan operator adalah mengangkat seluruh lengan ke dalam 

penculikan dan membiarkan pergelangan tangan terkungkung untuk 

menjatuhkan dan menyerang bagian tersebut. Kecepatan yang harus 

dicapai adalah enam pemogokan per 10 detik. 

(5) Pounding 

Pounding adalah manipulasi yang kurang digunakan namun juga 

memiliki nilai bahwa itu adalah bentuk hacking yang dilakukan dengan 

kepalan tangan yang terkepal. Jari-jari dilipat secara longgar di semua 

sendi dan jempol terletak rata di sisi lateral tangan di tengah antara 

adduksi dan fleksi. Tindakannya persis seperti hacking, yaitu pronasi dan 

supinasi lengan bawah yang dilipat sehingga pemogokannya dengan buku 

jari kelingking. tingkat 'strike' sedikit dibandingkan dengan hacking 

(6) Tapping  

Tapping dilakukan dengan ujung bantalan jari dan digunakan pada area 

yang sangat kecil seperti wajah. Tangan dipegang santai di atas area yang 
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akan dililitkan dengan jari ketuk di kedalaman untuk menghasilkan suara 

yang sedikit berongga. jari telunjuk, tengah, dan jari manis dapat 

digunakan bersamaan atau dalam jumlah yang lebih kecil, atau ketiga jari 

ini dapat digunakan secara berurutan secara berurutan.  

2.4.2 Tujuan Massage 

Adapun tujuan dari massage adalah : Melancarkan peredaran darah 

terutama peredaran darah vena (pembuluh balik) dan peredaran getah bening (air 

limphe), menghancurkan pengumpulan sisa-sisa pembakaran didalam sel-sel otot 

yang telah mengeras yang disebut mio-gelosis (asam laktat), Menyempurnakan 

pertukaran gas dan zat didalam jaringan atau memperbaiki proses metabolisme, 

Menyempurnakan pembagian zat makanan ke seluruh tubuh, Menyempurnakan 

proses pencernakan makanan, Menyempurnakan proses pembuangan sisa 

pembakaran kea lat-alat pengeluaran atau mengurangi kelelahan, Merangsang 

otot-otot yang dipersiapkan untuk bekerja yang lebih berat, menambah tonus otot, 

efisiensi otot (kemampuan guna otot) dan elsitas otos (kekenyalan otot) , 

Merangsang jaringan syaraf, mengaktifkan syaraf sadar dan kerja syaraf otonomi ( 

syaraf tak sadar) , Membantu penyerapan (absorbs) pada peradangan bekas luka ,  

Membantu pembentukan sel baru dalam perkembangan tubuh , ) Membersihkan 

dan menghaluskan kulit, Memberikan rasa nyaman, segar dan kehangatan pada 

tubuh, Menyembuhkan atau meringankan berbagai gangguan penyakit 

(Trisnowiyanto B, 2012: 18)  
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2.4.3 Manfaat Pijat kaki 

1) Menurut Stiwell S. B dalam buku pedoman keperawatan kritis bab terapi 

complementary menyebutkan bahwa penekanan pada area spesifik kaki atau 

tangan diduga melepaskan hambatan pada area tersebut dan memungkinkan 

energy mengalir bebas melalui bagian tubuh tersebut sehingga pada titik yang 

tepat pada kaki yang di massage dapat mengatasi gejala nyeri 

2) Menurut penelitian (Abbaspoor Z, Akbari M, Najar S, 2013) yang berjudul 

Effect of Foot hand massage In Post-Sectio sectio caesareaean Section Pain 

Control A Randomized Control Trial, menjelaskan intensitas nyeri yang 

ditemukan berkurang setelah dilakukan intervensi pijat kaki sebelum 

dibandingkan sebelum intervensi dengan nilai(p < .001)). Menurut hasil 

penelitian ini Intensitas nyeri post sectio caesarea dapat berkurang setelah 

dilakukan foot hand massage dan Menurut temuan ini, pijat kaki dan tangan 

dapat dianggap sebagai metode pelengkap untuk mengurangi rasa sakit dari 

operasi caesar secara efektif dan untuk mengurangi jumlah obat dan efek 

sampingnya. 

2.4.4 Tehnik pemijatan 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PIJAT KAKI ANNISA NUR NAZMI



45 

 

 

 

Gambar 2.1 Tehnik Pemijatan Kaki Dan Tangan Diambil Dari Buku Pijat Refleksi 

(Barbara And Kevin Kunz, 2012) 

 

2.4.5 Kerangka teori pijat kaki 

Mekanisme relaksasi juga dapat dijelaskan melalui teorigate-control yang 

menyatakan bahwa stimulasi kutaneous mengaktifkan transmisi serabut saraf 

sensori a-beta yang lebih besar dan lebih cepat. Proses ini menurunkan transmisi 

nyeri melalui serabut C dan delta-a yang berdiameter lebih kecil. Proses ini terjadi 

dalam kornu dorsalis medulla spinalis yang dianggap sebagai tempat memproses 

nyeri. Sel-sel inhibitori dalam kornu dorsalis medula spinalis mengandung 

enkefalin yang menghambat transmisi nyeri, gerbang sinaps menutup transmisi 

impuls nyeri sehingga bila tidak ada informasi nyeri yang disampaikan melalui 

saraf asenden menuju otak, maka tidak ada nyeri yang dirasakan (Pinandita, 

Purwanti & Utoyo, 2012). 

Peningkatan tekanan darah dapat diakibatkan dari stimulus internal dan 

eksternal serta tingkat adaptasi yang mempengaruhi mekanisme koping individu 

(homeostasis terganggu) dan yang berperan pada sistem limbik sehingga 

mempengaruhi sistem saraf otonom, dengan pemberian terapi relaksasi 

memberikan dampak yang sama yaitu mengstimulasi respons saraf otonom 

melalui pengeluaran neurotransmitter endorphin yang berefek pada penurunan 

respon saraf simpatis dan peningkatan respon parasimpatis. Stimulasi saraf 

simpatis meningkatkan aktivitas tubuh, sedangkan respons parasimpatis lebih 

banyak menurunkan aktivitas tubuh atau relaksasi sehingga dapat menurunkan 

aktivitas metabolik yang berdampak padafungsi jantung, tekanan darah dan 
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pernafasan. Kondisi ini akan meningkatkan adaptasi fisiologis dan rasa nyaman 

pada individu (Velkumary & Madanmohan, 2004; Tommey & Aligood, 2006; 

Tuner, 2010). 

Relaksasi digunakan untuk menurunkan kecemasan dan ketegangan otot sehingga 

didapatkan penurunan denyut jantung, penurunan respirasi serta penurunan 

ketegangan otot. Potter dan Perry (2009) menyatakan bahwa teknik relaksasi 

efektif menurunkan denyut jantung dan tekanan darah, menurunkan ketegangan 

otot, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi tekanan gejala pada individu 

yang mengalami berbagai macam situasi. 

2.5 Ambulasi dini 

2.5.1 Definisi 

Ambulasi dini merupakan kegiatan yang dilakukan segera pada pasien 

paska operasi dimulai dari bangun dan duduk sampai pasien turun dari 

tempat tidur dan mulai berjalan (Yanti, 2010) 

2.5.2 Manfaat 

Ambulasi dini merupakan komponen penting dalam perawatan paska 

operasi. Menurut beberapa literatur ambulasi antara lain: 

1. Menurunkan insiden komplikasi immobilisasi paska operasi meliputi: 

sistem kardiovaskuler;menurunkan curah jantung, peningkatan beban 

kerja jantung, hipotensi orthostatik, trombopeblitis/ DVT dan 

atelektaksis. Sistem respirasi, penurunan kapasitas vital, penurunan 

perfusi/ventilasi setempat, mekanisme batuk yang menurun, embolisme 
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pulmonari. Sistem gastroentestinal; paralitik ileus, konstipasi, stress 

ulcer, anoreksia dan gangguan metabolism. 

2. Mengurangi komplikasi respirasi dan sirkulasi 

3. Mempercepat pemulihan peristaltik usus dan kemungkinan distensi 

abdomen 

4. Mempercepat proses pemulihan pasien paska operasi 

5. Mengurangi tekanan pada kulit 

6. Penurunan intensitas nyeri 

7. Frekuensi nadi dan suhu tubuh kembali normal (Asmadi, 2008;Potter & 

Perry, 2006). 

2.5.3 Pelaksanaan ambulasi 

Menurut Kristiantari (2009) masalah keperawatan yang terjadi pada pasien 

pasca laparatomi meliputi impairment, functional limitation, disability. 

Impairment meliputi nyeri akut pada bagian lokasi operasi, takut dan 

keterbatasan LGS (Lingkup Gerak Sendi), functional limitation meliputi 

ketidakmampuan berdiri, berjalan, serta ambulasi dan disability meliputi 

aktivitas yang terganggu karena keterbatasan gerak akibat nyeri dan 

prosedur medis. Intervensi keperawatan untuk meningkatkan pengembalian 

fungsi tubuh dan mengurangi nyeri, pasien dianjurkan melakukan mobilisasi 

dini, yaitu latihan gerak sendi, gaya berjalan, toleransi aktivitas sesuai 

kemampuan dan kesenjangan tubuh (Kasdu, 2005).Ambulasi dini yaitu 

aktivitas segera setelah pulih dari pengaruh anastesi minimal 2 hingga 6 jam 

setelah operasi. Prosedur ambulasi dini yang dilakukan: 1) menggerakan 
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lengan, dan tangan, 2) menggerakan ujung jari kaki, 3) mengangkat tumit, 

menekuk, dan menggeser kaki, 4) miring kanan kiri. Setelah 24 jam 

melakukan mobilisasi dini sebagai berikut: latihan duduk semi fowler atau 

fowler, ibu duduk lebih dari 5 menit. Setelah 36 jam; 1) ibu mulai belajar 

berjalan, 2) melakukan aktivitas mandiri seperti toileting dan merawat diri 

(Sumartinah, 2014). 

2.5.4 Faktor-faktor yang memengaruhi 

1. Kondisi status pasien 

Perubahan status kesehatan dapat memengaruhi sistem muskoloskeletal 

dan sistem saraf berupa penurunan koordinasi. Perubahan tersebut dapat 

di sebabkan penyakit, berkurangnya kemampuan untuk melakukan 

aktivitas (Kozier, 2010). 

2. Emosi 

Kondisi psikologis seorang dapat memudahkan perubahan perilaku yang 

dapat menurunkan kemampuan ambulasi yang baik. Seseorang yang 

mengalami perasaan tidak aman, tidak akan termotivasi dan harga diri 

yang rendah akan mudah mengalami perubahan ambulasi (Kozier, 2010). 

Orang yang depresi, khawatir atau cemas sering tidaktahan melakukan 

aktivitas sehingga mudah lelah karena mengelurkan energi cukup besar 

dalam ketakutan dan kecemasannya jadi pasien mengalami keletihan 

secara fisik dan emosi (Potter & Perry, 2005) 
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3. Gaya hidup 

Status kesehatan, nilai kepercayaan, motivasi dan factor lainnya 

mempengaruhi gaya hidup. Gaya hidup mempengaruhi mobilitas. 

Tingkat kesehatan seseorang dapat dilihat dari gaya hidupnya dalam 

melakukan aktivitas dan dia mendefinisikan aktivitas sebagai suatu yang 

mencakup kerja, permainan yang berarti, dan pola hidup yang positif 

seperti makan yang teratur,latihan yang tearatur,istirahat yang cukup dan 

penanganan stress (Yanti, 2010). 

4. Dukungan sosial 

Dukungan sosial yaitu keluarga , orang terdekat dan perawat sangat 

mempengaruhi untuk membantu pasien untuk melakukan latihan 

ambulasi. Ambulasi dapat terlaksana tergantung dari kesiapan pasien dan 

keluarga untuk belajar dan berpartisipasi dalam latihan (Yanti, 2010) 

5. Pengetahuan 

Pasien yang diajarkan mengenai gangguan muskuloskeletal akan 

mengalami peningkatan alternative penanganan. Informasi mengenai apa 

yang diharapkan termasuk sensasi selama dan setelah penanganan dapat 

memberanikan pasien untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

pengembangan dan penerapan penanganan. Informasi yang diberikan 

tentang prosedur perawatan dapat mengurangi ketakutan pasien (Yanti, 

2010). 
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2.5.5 Mekanisme Ambulasi dini 

Menurut penelitian (Caecilia & Pristahayuningtyas, 2016)nilai skala 

nyeri responden setelah dilakukan mobilisasi dini didapatkan hasil bahwa 

100% responden mengalami penurunan nilai skala nyeri dan hasil rerata 

penurunan skala nyeri klien sebelum dan setelah dilakukan mobilisasi dini 

adalah dari rerata 7,75 yang termasuk kategori skala nyeri berat menjadi 

5,62 yang termasuk kategori skala nyeri sedang. Penurunan skala nyeri 

tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya pengalihan pemusatan perhatian 

klien, yang sebelumnya berfokus pada nyeri yang dialami, namun saat 

dilakukan mobilisasi dini, pemusatan perhatian terhadap nyeri dialihkan 

pada kegiatan mobilisasi dini. Nyeri yang terjadi pada seseorang akibat 

adanya rangsang tertentu seperti tindakan operasi, dapat diblok ketika terjadi 

interaksi antara stimulus nyeri dan stimulus pada serabut yang mengirimkan 

sensasi tidak nyeri diblok pada sirkuit gerbang penghambat. Latihan 

mobilisasi dini dapat memusatkanperhatian klien pada gerakan yang 

dilakukan. 

Hal tersebut memicu pelepasan noreepinefrin dan serotonin. Pelepasan 

senyawa tersebut menstimulasi atau memodulasi sistem kontrol desenden. 

Di dalam sistem kontrol desenden terdapat dua hal, yang pertama terjadi 

pelepasan substansi P oleh neuron delta-A dan delta-C. Hal kedua yakni 

mekanoreseptor dan neuron beta-A melepaskan neurotransmitter 

penghambat opiat endogen seperti endorfin dan dinorfin. Hal tersebut 

menjadi lebih dominan untuk menutup mekanisme pertahanan dengan 
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menghambat substansi P. Terhambatnya substansi P menurunkankan 

transmisi saraf menuju saraf pusat sehingga menurunkan persepsi nyeri. 

2.6 Kerangka teori pijat kaki dan ambulasi dini 
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Gambar 2.2 Kerangka teori pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap nyeri 

dan mean arterial pressure 
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2.7 Konsep Comfort Kolcaba 

 

Kolcaba (2003) menjelaskan bahwa kenyamanan sebagai suatu keadaan 

telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistik. 

Terpenuhinya kenyamanan dapat menyebabkan perasaan sejahtera pada diri 

individu tersebut. Menurut Kolcaba (2003), aspek kenyamanan terdiri dari: 

1. Kenyamanan fisik berkenaan dengan sensasi tubuh yang dirasakan oleh 

individu itu sendiri. 

2. Kenyamanan psikospiritual berkenaan dengan kesadaran internal diri, yang 

meliputi konsep diri, harga diri, makna kehidupan, seksualitas hingga 

hubungan yang sangat dekat dan lebih tinggi. 

3. Kenyamanan lingkungan berkenaan dengan lingkungan, kondisi dan 

pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperatur, warna, suhu, 

pencahayaan, suara, dan lainnya. 

4. Kenyamanan sosial kultural berkenaan dengan hubungan interpersonal, 

keluarga, dan sosial atau masyarakat (keuangan, perawatan kesehatan 

individu, kegiatan religius, serta tradisi keluarga). 

 

Gambar 2.3 Kerangka framework kenyamanan Kolcaba (Kolcaba, 2003). 
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Berikut ini merupakan tabel penjelasan dari bagan model Kolcaba, yaitu: 

Line 1 
Stimulus situation 

 

Human development 

Situasi kesehatan yang dialami oleh 

seseorang. 

 

Tahap tumbuh kembang manusia. 

Line 2 Alpha press 

 

 

Bela press 

 

 

 

 

Unitary trend 

Masalah kesehatan yang terdiri dari faktor 

penghambat, penguat, dan interaksi. 

Respon seseorang tentang kondisi 

kesehatannya dan bagaimana intervensi 

dapat dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan mengurangi respon negatif 

yang dapat menurunkan kenyamanan. 

Koordinasi perilaku dari aktifitas yang 

dapat dilakukan untuk menurunkan efek 

negatif. 

Line 3 
Obstructing forces 

 

 

 

 

 

Facilitating forces 

 

 

Interacting forces 

 

 

Perception 

 

 

Thema 

Keseluruhan stimulus negatif yang 

muncul pada situasi pelayanan kesehatan 

yang meliputi efek samping dari suatu 

penyakit atau terapi, lingkungan yang 

mengancam, pengalaman social, dan 

respon emosional. 

Intervensi keperawatan yang didesain 

untuk memenuhi kebutuhan terkait 

dengan obstructing forces. 

Pengalaman seseorang terdahulu, meliputi 

usia, perilaku, tingkat emosional, dan 

sistem pendukung. 

Persepsi seseorang terkait dengan 

kejadian yang dialami. 

 

Topik yang terkait dengan masalah 

kesehatan. 

Line 4 Health care needs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan akan kenyamanan, yang 

dihasilkan dari situasi pelayanan 

kesehatan yang stressful,yang tidak dapat 

dipenuhi oleh penerima support system 

tradisional. Kebutuhan ini meliputi 

kebutuhan fisik, psikospiritual, social dan 

lingkungan, yang kesemuanya 

membutuhkan monitoring, laporan verbal 

maupun non verbal, serta kebutuhan yang 

berhubungan dengan parameter 

patofisiologis, membutuhkan edukasi dan 

dukungan serta kebutuhan akan konseling 

financial dan intervensi. 

Intervensi keperawatan yang dapat 
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Nursing intervention 

 

 

 

 

 

Intervening variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comfort 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health seeking 

behavior 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

yang terkait dengan faktor penghambat 

dari masalah kesehatan yang dialami. 

 

Kekuatan yang berinteraksi sehingga 

mempengaruhi persepsi resipien dari 

comfort secara keseluruhan. Variable ini 

meliputi pengalaman masa lalu, usia, 

sikap, status emosional, support system, 

prognosis, financial, dan keseluruhan 

elemen dalam pengalaman si resipien. 

Suatu keadaan yang dialami oleh 

penerima (klien) yang dapat didefinisikan 

sebagai suatu pengalaman yang 

immediate yang menjadi sebuah kekuatan 

melalui kebutuhan akan keringanan 

(relief), ketenangan (ease), and 

(transcendence) yang dapat terpenuhi 

dalam empat kontex pengalaman yang 

meliputi aspek fisik, psikospiritual, social 

dan lingkungan. 

 

Sebuah kategori yang luas dari outcome 

berikutnya yang berhubungan dengan 

pencarian kesehatan yang didefinisikan 

oleh resipien saat konsultasi dengan 

perawat. HSBs ini dapat berasal dari 

eksternal (aktifitas yang terkait dengan 

kesehatan), internal (penyembuhan, 

fungsi imun dan lain-lain). 

Selain itu, Kolcaba juga menjelaskan tentang: 

1. Kebutuhan Perawatan Kesehatan 

Kebutuhan perawatan kesehatanadalah kebutuhan kenyamanan yang 

berkembang dari situasi stress dalam asuhan kesehatan yang tidak dapat dicapai 

dengan system dukungan penerima secara umum (tradisional). Kebutuhan 

manusia dapat berupa kebutuhan fisiologis, psikospiritual, sosiokultural, atau 

lingkungan. Hal ini dapat diidentifikasi melalui melakukan observasi, laporan 

verbal atau nonverbal, dan konsultasi keuangan dan intervensi (Kolcaba, 2003). 
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2. Intervensi untuk Rasa Nyaman 

Intervensi untuk rasa nyaman adalah tindakan keperawatan dan ditujukan untuk 

mencapai kebutuhan kenyamanan penerima asuhan, mencakup fisiologis, 

social, budaya, ekonomi, psikologis, spiritual, lingkungan dan intervensi fisik 

(Kolcaba, 2001). 

3. Variabel yang mengintervensi 

Variabel yang mengintervensiadalah interaksi yang memengaruhi persepsi 

penerima mengenai kenyamanan sepenuhnya. Hal ini mencakup pengalaman 

sebelumnya, usia, sikap, status emosional, latar belakang budaya, sistem 

pendukung, prognosis, ekonomi, edukasi, dan keseluruhan elemen lainnya dari 

pengalamam penerima. Variabel intervensi akan memberikan pengaruh kepada 

perencanaan dan pencapaian intervensi asuhan keperawatan untuk pasien. 

4. Rasa Nyaman 

Rasa nyamanadalah status yang diungkapkan atau dirasakan penerima terhadap 

intervensi kenyamanan yang didapatkan. Hal ini merupakan pengalaman yang 

holistik dan memberikan kekuatan ketika seseorang membutuhkannya yang 

terdiri dari tiga bentuk kenyamanan (relief, ease, dan transcendence) dalam 

konteks (fisik, psikospiritual, sosiokultural, dan lingkungan).  

Konteks di mana kenyamanan terjadi mencakup: 

1) Fisik berhubungan dengan sensai- sensasi jasmaniah 

2) Psikospiritual berhubungan dengan kesadaran akan diri sendiri, 

termasuk harga diri, konsep diri, seksualitas, dan makna dalam 

hubungan seseorang dengan tatanan atau keberadaan yang lebih tinggi 
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3) Lingkungan  berhubungan dengan lingkungan eksternal, kondisi- 

kondisi, dan pengaruh disekitarnya 

4) Sosial berhubungan dengan hubungan- hubungan interpersonal, 

keluarga, dan sosial 

5. Perilaku Mencari Bantuan 

Perilaku mencari bantuan menjabarkan tujuan hasil yang ingin dicapai tentang 

makna sehat, yakni sikap penerima berkonsultasi  mengenai kesehatannya 

dengan perawat. Kategori tersebut dijabarkan menjadi internal, eksternal, atau 

peaceful death (kematian yang damai). 

6. Integritas Institusional 

Perusahaan, komunitas, sekolah, rumah sakit, regional, negara bagian, dan 

negara yang memiliki kualitas yang lengkap, utuh, berkembang, etik, dan tulus 

akan memiliki integritas kelembagaan. Ketika institusi tersebut menunjukkan 

hal tersebut hal ini akan menciptakan daar praktik dan kebijakan yang tepat 

(Kolcaba, 2001). 

7. Praktik Terbaik 

Praktik terbaik diartikan sebagai intervensi yang diberikan petugas kesehatan 

sesuai dasar keilmuan dan praktik untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk 

pasien dan keluarga (institusi). 

8. Kebijakan Terbaik 

Kebijakan terbaik institusi atau kebijakan regional dimulai dari adanya 

protokol prosedur dan medis yang mudah untuk diakses, diperoleh, dan 

diberikan. Hal ini disebut sebagai kebijakan yang baik. 
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No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

Teknik 

Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

1 Effect of Foot and Hand 

Massage In Post–

Cesarean Section Pain 

Control: A Randomized 

Control (Zahra 

Abbaspoor, PhD, Malihe 

Akbari, MSc, 

and Shanaz Najar, 

MSc.2012) 

Randomiz

ed 

Control 

Trial 

80 wanita 

hamil yang 

akan 

melakukan 

operasi sesar 

 

Simple 

random 

sampling 

Variabel 

Independen : 

foot and hand 

massage 

Variable 

Dependen : 

Nyeri post 

section cesarea 

 

Numeric 

rating scale 

Independent 

t test. 

Intensitas nyeri ditemukan berkurang setelah 

intervensi foot and hand massage dibandingkan 

dengan intensitas sebelum intervensi foot and 

hand massage. 

2 Foot Massage: 

Effectiveness on 

Postoperative Pain in 

Breast Surgery Patients 

(Meral Ucuzal, PhD,and 

Nevin Kanan, PhD,2012) 

Quasy 

eksperime

nt 

 

35 kelompok 

intervensi 

dan 35 

kelompok 

kontrol 

 

Simple 

random 

sampling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent: 

Foot massage 

Dependen: 

Nyeri post 

operasi kanker 

payudara 

Pasien Asma 

 

Short-Form 

McGill Pain 

Questionnaire 

(SF-

MPQ),sphygm

omanometer  

Dan  stetoskop 

 

t test Pemberian Foot massage bersama terapi 

faramakologi efektif dalam penurunan nyeri pada 

pasien post operasi kanker payudara 

 

2.8 Keaslian penelitian 

 

Tabel 2.4 Keaslian penelitian pendukung Pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan nyeri dan mean arterial pressure pada 

pasien post operasi laparatomi berbasis teori Comfort Kolcaba 
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No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

Teknik 

Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

3 The effect of foot 

reflexology on 

physiologic parameters 

and mechanical 

ventilation weaning time 

in patients undergoing 

open-heart surgery: A 

clinical trial study. 

(Abbas Ebadi, Parastoo 

Kavei, Seyyed Tayyeb 

Moradian, Yaser 

Saeid,2015.)
 

Randomiz

ed 

Control 

Trial 

96 pasien 

bedah 

jantung 

 

 

Simple 

random 

sampling 

Independen 

:Foot refleksi 

dependen : 

Parameter 

fisiologis dan 

Ventilasi 

mekanik 

 

Chronometer, 

dtex electronic 

monior. 

 

One way 

Anova 

Hasil dari satu arah uji ANOVA menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan antara ketiga 

kelompok studi dalam hal parameter fisiologis 

secara statistik signifikan (nilai P> 0,05). 

Selain itu, hasil antara kelompok uji RM-ANOVA 

juga menunjukkan bahwa variasi parameter 

fisiologis di enam pengukuran waktu-poin tidak 

berbeda secara signifikan antara kelompok-

kelompok studi (nilai P> 0,05). Hasil dari satu 

arah uji ANOVA menunjukkan bahwa perbedaan 

antara kelompok belajar dalam hal panjang 

menyapih waktu secara statistik signifikan (nilai P 

¼ 0,01).Hasil uji post-hoc Tukey menunjukkan 

bahwa perbedaan ini terjadi antara kelompok 

eksperimen dan dua kelompok lainnya. 

4 Effectiveness of foot and 

hand massage in 

postcesarean pain control 

in a group of Turkish 

pregnant women, (Nuriye 

Degirmen, PhD, Nebahat 

Ozerdogan, PhDa, Deniz 

Sayiner, PhDa, 

Nedime Kosgeroglu, 

PhDa, Unal Ayranci, 

MDb, 2008) 

 

Randomiz

ed 

Control 

Trial 

281 sampel 

ibu dengan 

operasi 

section 

cesarean 

 

Simple 

random 

sampling 

 

Independen : 

foot and hand 

massage 

Dependen: 

kontrol nyeri 

 

Numerical 

Rating Scale 

(NRS) dan 

Verbal Rating 

Scale 

(VRS) 

 

Anova, 

independent t 

test 

Foot and hand massage Mengurangi intensitas 

nyeri postoperatif secara signifikan dalam 24 jam 

pertama. Skor intensitas nyeri rata - rata 

meningkat di 

Pengukuran berturut-turut untuk mereka yang 

berada dalam kelompok kontrol, 

Sedangkan penurunan 2,76 poin dilaporkan terjadi 

pada 

Wanita di kelompok pijat kaki dan tangan 

(premassage 

Skor 5,76 ± 1,23, skor postmassage 3,00 ± 1,08) 
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No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

Teknik 

Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

5 The Effects of Aroma Foot 

Massage on Blood 

Pressure and Anxiety in 

Japanese 

Community-Dwelling Men 

and Women: A 

Crossover Randomized 

Controlled Trial 

(Eri Eguchi, Narumi 

Funakubo, Kiyohide 

Tomooka, Tetsuya 

Ohira3, Keiki 

Ogino,Takeshi 

Tanigawa,2016) 

Randomiz

ed 

Control 

Trial 

57 partisipan 

yang berusia 

20-70 tahun 

yang masuk 

dalam 

criteria 

inklusi 

 

 

Simple 

random 

sampling 

Independen : 

Aroma foot 

massage 

Dependen: 

tekanan darah 

dan Ansietas 

 

Sphygmomano

meter  

otomatis 

Stai (stai–jyz)  

 

Chi square 

dan Regresi 

Linier 

Aroma Foot massage yang diberikan sendiri 

secara signifikan mengurangi mean  

SBP dan DBP serta skor kecemasan, dan 

cenderung meningkatkan kesehatan mental-  

skor QOL terkait Hasilnya menunjukkan bahwa 

aroma pijat kaki mudah dan  

cara efektif memperbaiki kesehatan mental dan 

tekanan darah 

 

6 Effects of foot massage 

applied 2 different 

methods on 

symptom control in 

colorectal cancer 

patients: Randomized 

control trial 

(Neşe Uysal RN PhD, 

Sevinç Kutlutürkan RN 

PhD, Işıl Uğur MD, 2016) 

 75 pasien ca 

rectum yang 

kemoradioter

api 

 

 

Simple 

random 

sampling 

Independen : 

Foot massage 

Dependen: 

Nyeri, 

kelemahan,Fre

kuensi urin 

dan Kualitas 

hidup 

 

European 

Organization 

for Research 

and Treatment 

of Cancer 

Quality of Life 

Questionnaire

s (EORTC 

QLQ) C30 and 

CR29  

 

 

 

 

Chi square 

dan One way 

Anova, 

KruskalWalli

s test 

Foot massage efektif dalam menurunkan level 

nyeri, kelemahan, menurunkan angka distensi, 

frekuensi urine serta meningkatkan kualitas hidup 

pasien ca rectal yang mendapat kemoradioterapi 
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No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

Teknik 

Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

7 The effect of foot massage 

on long-term care 

staff working with older 

people with dementia: a 

pilot, parallel group, 

randomized controlled 

trial,  

(Wendy Moyle, Marie 

Cooke, Siobhan T 

O’Dwyer, Jenny Murfield, 

Amy Johnston and Billy 

Sung,2013). 

Randomiz

ed 

Control 

Trial 

21 staff 

pekerja 

untuk lansia 

yang 

mengalami 

demensia 

 

 

Simple 

random 

sampling 

Independen : 

Foot massage 

Dependen: 

Tekanan darah 

dan ansietas 

 

Faces Anxiety 

Scale, Profile 

of Mood 

States- Bipolar 

(POMS-

Bipolar), Staff 

Experience of 

Working with 

Demented 

Residents’ 

Questionnaire 

(SEWDRQ) 

 

One way 

Anova 

Adanya perbedaan yang signifikan antara 

kelompok intervensi dengan kelompok kontrol . 

Tekanan darah : p= 0.04 dan ansietas (p= 0.02) 

 

8 The Effect of Hand 

Massage 

On Preoperative Anxiety 

in 

Ambulatory Surgery 

Patients, 

(Leanne r. Brand, rn, ba, 

ma; donna j. Munroe, phd, 

rn; julie gavin, cr, cmt, 

2013). 

Quasy 

eksperime

n 

41 pasien 

yang 

mengalami 

ansietas saat 

akan 

melakukan 

ambulasi dini 

preoperatif 

Independen : 

Hand massage 

Dependen: 

ansietas pada 

prosedur 

ambulasi 

pasien 

preoperatif 

 

 

 

 

 

 

Data 

demografi ( 

Usia,jenis 

keamin, status 

marital, 

Riwayat bedah 

dan prosedur, 

metode 

relaksasi, level 

tertinggi 

pendidikan) 

dan VAS 

untuk ansietas 

 

Independen t 

test 

Efek hand massage sangat signifikan dalam 

menurunkan ansietas saat pasien menunggu 

prosedur operasi. Pasien yang menerima hand 

massage secara signifikan menurunkan level 

ansietas yang lebih rendah. 
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No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

Teknik 

Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

9 The effects of foot 

reflexology massage on 

anxiety in patients 

following coronary artery 

bypass graft surgery: A 

randomized 

controlled trial, 

(Masoumeh Bagheri-

Nesami , Seyed Afshin 

Shorofi , Nahid Zargar , 

Maryam Sohrabi , 

Afshin Gholipour-

Baradari , Alireza 

Khalilian , 2014) 

Randomiz

ed 

Control 

Trial 

80 pasien 

yang 

mengikuti 

bedah CABG 

 

 

 

Simple 

random 

sampling 

Independen : 

Foot 

reflexology 

massage 

Dependen: 

ansietas 

 

Visual 

Analogue 

Scale-Anxiety 

an STAI 

One way 

Anova 

Pemberian foot reflexology massage efektif dalam 

penurunan ansietas pada pasien dengan operasi 

CABG dan menemukan terapi komplementer 

yang efektif untuk menurunkan ansietas pada 

pasien CABG. 

10 The effects of foot 

reflexology on anxiety and 

physiological parameters 

among candidates for 

bronchoscopy: A 

randomized controlled 

trial, (Hooman 

Shahsavari, Marzieh 

Ebrahimi Eshrat Abad, 

Mir Saeed Yekaninejad, 

2017). 

 

 

Randomiz

ed 

Control 

Trialdafa 

 

80 pasien 

yang 

mengikuti 

Bronkoskopi 

yang 

mengalami 

ansietas 

 

 

Simple 

random 

sampling 

 

Independen : 

Foot 

reflexology 

Dependen: 

ansietas dan 

parameter fisik 

 

Visual 

Analogue 

Scale-Anxiety 

(VAS 0–10): 

dan nadi radial 

, alat 

mengukur 

tanda-tanda 

vital. 

RM ANOVA Foot reflexology efektif dalam menurunkan 

ansietas pasien yang mengikuti bronkoskopi, 

menurunkan secara signifikan <0.001, serta 

menurunkan level Heart rate secara signifikan. 
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No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

Teknik 

Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

11 Effects of feet reflexology 

versus segmental massage 

in reducing 

pain and its intensity, 

frequency and duration of 

the attacks in females 

with migraine: a pilot 

study. 

(Wojciech Kobza, Pawel 

Lizis, Halina Romualda 

Zięba,2017) 

Randomiz

ed 

Control 

Trial 

48 wanita 

berusia 33-

58 yang 

mengalami 

migrain 

selama 2 

sampai 10 

tahun. 

 

Simple 

random 

sampling 

independen : 

Feet 

reflexology 

dan segmental 

massage 

Dependen: 

Intensitas, 

Frekuensi, dan 

Durasi Nyeri 

 

Visual 

Analogue 

Scale, 

Intensitas 

(IA), 

Frekuensi 

(FA),Durasi 

(DA). 

Uji Friedman 

dan Mann 

Whitney 

Semua variabel (VAS, IA, FA dan DA) 

mengalami penurunan 

dalam RG dan SMG selama 3 bulan setelah 

perlakuan dibandingkan dengan nilai awal, dan 

perbedaan itu signifikan secara statistik. 

Perbedaannya 

antar kelompok juga signifikan secara statistik 

dengan nilai P:<0,05 

12 Foot massage versus quiet 

presence on agitation and 

mood in people with 

dementia: A randomised 

controlled trial (Wendy 

Moyle , Marie Louise 

Cooke , Elizabeth Beattie , 

David H.K. Shuma,d, 

Siobhan T. O’Dwyer, Sue 

Barrett, 2014) 

Randomiz

ed 

Control 

Trial 

55 orang 

berusia 74-

103 tahun 

yang 

mengalami 

demesia dan 

memiliki 

riwayat 

perilaku 

agitasi 

 

Simple 

random 

sampling 

Independen : 

Foot massage 

dan  quiet 

presence 

(kontrol) 

Dependen: 

Agitasi dan 

Mood 

 

Cohen-

Mansfield 

Agitation 

Inventory 

(CMAI) and 

the secondary 

outcome was 

the Observed 

Emotion 

Rating Scale 

(OERS). 

One-way 

ANOVA 

Rata-rata total CMAI meningkat pada kedua 

kelompok (mencerminkan peningkatan 

dalam agitasi) dengan peningkatan ini lebih besar 

pada kelompok kontrol daripada kelompok 

intervensi 

(p = 0,03). Ada kecenderungan menuju perbedaan 

pada OERS General Alertness, dengan  

Perubahan positif dalam kewaspadaan bagi 

peserta di kelompok intervensi (mengindikasikan 

berkurang 

kewaspadaan) dan perubahan negatif bagi peserta 

dalam kelompok kontrol (menunjukkan 

peningkatan kewaspadaan) (F (1,51) = 3,88, p = 

0,05, parsial Z2 = 0,07) 
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No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

Teknik 

Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

13 Research on the Effect of 

the Foot Bath and Foot 

Massage on Residual 

Schizophrenia Patients 

(Kazuko Kito , Keiko 

Suzuki, 2016) 

quasi-

experime

ntal 

10 pasien di 

RS jiwa 

dengan 

diagnosa 

Skizofrenia 

residual 

 

Independen : 

Foot massage 

dan  Foot bath 

Dependen: 

Gejala fisik 

dan gejala 

psikis  

 

QLS (Quality 

of Life Scale), 

General 

Psychopatholo

gy Scale 

ANOVA Efek relaksasi fisiologis diidentifikasi dengan 

penurunan denyut jantung yang signifikan dalam 

semua kasus. Hasil dari 

Skala Gejala Positif dan Negatif adalah sebagai 

berikut: skor rata-rata 29,0 diukur sebelum 

pengobatan, 

yang diturunkan menjadi 21,5 setelah perawatan, 

menunjukkan bahwa perawatan kaki memperbaiki 

gejala negatif mereka 

(p b 0,05). Hasil Kualitas Skala Hidup sebelum 

intervensi perawatan kaki, adalah 10,5 dan 

meningkat menjadi 

34,0 setelah intervensi, menunjukkan peningkatan 

kualitas hidup mereka (p b 0,05). Hasil dari dua 

pengukuran tersebut 

menunjukkan bahwa mandi kaki dan pijat efektif 

dalam memperbaiki gejala kejiwaan 

14 The effect of foot 

reflexology and back 

massage on hemodialysis 

patients' fatigue and sleep 

quality (Kevser Sevgi 

Unal , Reva Balci 

Akpinar, 2016) 

 

 

 

quasi-

experime

ntal 

105 pasien 

yang 

terdaftar 

hemodialisis 

Simple 

random 

sampling 

Independen : 

reflexology 

dan back 

massage  

Dependen: 

fatigue dan 

kualitas tidur 

 

Visual 

Analogue 

Scale for 

Fatigue and 

the Pittsburg 

Sleep 

Quality Index 

 

ANOVA Refleksi kaki dan pijat punggung ditunjukkan 

untuk meningkatkan kualitas tidur dan 

mengurangikelelahan pasien hemodialisis. 

Dibandingkan dengan pijat punggung, refleksi 

kaki pun lebihefektif. 
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No Judul Desain 

Penelitian 

Sampel dan 

Teknik 

Sampling 

Variabel Instrumen Analisis Hasil 

15 

 

 

 

 

 

The Effect of Massage on 

Acute Postoperative Pain 

in Critically and 

Acutely Ill Adults Post-

thoracic Surgery: 

Systematic Review and 

Meta-analysis of 

Randomized Controlled 

Trials (Madalina Boitor, 

phd (C) , Céline Gélinas, 

phd , Melissa Richard-

Lalonde, msc , 

Brett D. Thombs, phd, 

2017) 

Randomiz

ed 

Control 

Trial 

12 jurnal 

 

 

Independen : 

Massage 

Dependen: 

Nyeri post 

operasi 

 

VAS and NRS Dersimonian

-Laird 

random 

effects 

models 

Meta analisis pertama untuk memperkirakan efek 

massagepada intensitas nyeri pasien bedah 

jantung. Menunjukkan bahwa terapi pijat bisa 

bermanfaat bagi pasien 

Operasi pasca-jantung, namun lebih banyak RCT 

diperlukan untuk mengevaluasi kinerjanya 

Efek khusus pada nyeri akut pasien sakit kritis 

16 Early Mobilization After 

Femoral Approach 

Diagnostic Coronary 

Angiography to Reduce 

Back Pain (Kelly L. Burn, 

MN, BN, 

RCpN,et.al,2015) 

Systemati

c review 

15 jurnal Independen: 

mobilisasi dini 

Dependen: 

Nyeri 

punggung 

VAS dan NRS Fisher exact Studi menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan secara statistic. Komplikasi vaskular 

antara kelompok kontrol dan mobilisasi awal dari 

kelompok tempat tidur pada 2, 3, atau 4 jam post 

femoral angiogram koroner. Oleh karena itu, 

mobilisasi setelah pendekatan femoral coronary 

angiogram, aman pada 1,5 sampai 4 jam 

mobilisasi seperti pada 6 jam dan memiliki 

manfaat positif mengurangi sakit punggung  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap 

perubahan nyeri dan mean arterial pressure pada pasien post operasi 

laparatomi berbasis teori comfort Kolcaba. 

 

Comforting Interventions 

 

+ 

Diteliti  : 

 

Tidak diteliti : 

 

Health care needs: 

Penurunan kenyamanan 

fisik (nyeri dan perubahan 

mean arterial pressure) 

 

Pijat kaki Ambulasi dini  

Intervening variables: 

1. Usia 

2. Jenis kelamin 

3. Kebudayaan 

4. Makna nyeri 

5. Ansietas 

6. Pengalaman masa 

lalu 

7. Dukungan keluarga 

 

Relaksasi 

Stimulasi gelombang otak 

theta  

(Brainwave Entraiment) 

Pelepasan ß 

endorphin 

Perasaan nyaman 

Kenyamanan fisik 

Penurunan 

nyeri 

Mean arterial 

pressure stabil 

Distraksi atau 

pengalihan 

terhadap nyeri 

Pelepasan neurotransmiter 

Stimulasi sistem kontrol 

desenden 

Perasaan nyaman 

substansi P 

terhambat 
+ 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PIJAT KAKI ANNISA NUR NAZMI



66 

 

 

 

Pada pasien post op laparatomi ini, intervensi standar (standard comfort 

interventions) untuk meningkatkan kenyamanan klien adalah pemberian pijat kaki 

untuk memberikan kenyamanan pada pasien sehingga diharapkan klien dapat 

berpartisipasi aktif dalam perawatannya . 

Nyeri yang terjadi pada seseorang akibat adanya rangsang tertentu seperti 

tindakan operasi, dapat diblok ketika terjadi interaksi antara stimulus nyeri dan 

stimulus pada serabut yang mengirimkan sensasi tidak nyeri diblok pada sirkuit 

gerbang penghambat. Latihan mobilisasi dini dapat memusatkan perhatian klien 

pada gerakan yang dilakukan. Hal tersebut memicu pelepasan noreepinefrin dan 

serotonin. Pelepasan senyawa tersebut menstimulasi atau memodulasi sistem 

kontrol desenden. Dalam sistem kontrol desenden terdapat dua hal, yang pertama 

terjadi pelepasan substansi P oleh neuron delta-A dan delta-C. Hal kedua yakni 

mekanoreseptor dan neuron beta-A melepaskan neurotransmitter penghambat 

opiat endogen seperti endorfin dan dinorfin. Hal tersebut menjadi lebih dominan 

untuk menutup mekanisme pertahanan dengan menghambat substansi P. 

Terhambatnya substansi P menurunkankan transmisi saraf menuju saraf pusat 

sehingga menurunkan persepsi nyeri. 

Pemberian pijat kaki dan ambulasi dini mampu menurunkan tekanan darah 

melalui tahapan sebagai berikut, yaitu masuknya energy meridian yang terletak 

pada kaki dan telapak kaki dimana akan merangsamg secara reflex (spontan) pada 

saat klien diberikan pijat. Rangsangan tersebut akan mengalirkan gelombang otak 

theta kemudian diproses dengan cepat dan diteruskan menuju saraf pada organ 
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tubuh yang mengalami gangguan, sehingga sumbatan di jalur energi menjadi 

lancar. 

Keadaan rileks dapat mengendalikan emosi, proses ini dapat dijelaskan 

melalui teori gate control dimana saat tubuh mengalami suatu respon nyeri akan 

menstimulasi transmisi implus disepanjang serabut saraf aferen nosiseptor ke 

subtansia gelatinosa (pintu gerbang) di medulla spinalis untuk selanjutnya 

melewati thalamus kemudian disampaikan ke kortek serebri dan diinterpretasikan 

sebagai nyeri. Perlakuan relaksasi pijat akan menghasilkan impuls yang dikirim 

melalui serabut saraf aferen nonnosiseptor. Serabut saraf nonnosiseptor 

mengakibatkan pintu gerbang tertutup sehingga stimulus nyeri terhambat dan 

berkurang.Teori two gate control menyatakan bahwa terdapat satu pintu gerbang 

lagi di thalamus yang mengatur impuls nyeri dari nervus trigeminus. Relaksasi 

maka impuls nyeri dari nervus trigeminus akan dihambat dan mengakibatkan 

tertutupnya pintu gerbang di thalamus. Tertutupnya pintu gerbang di thalamus 

mengakibatkan stimulasi yang menuju korteks serebri terhambat sehingga 

intensitas nyeri berkurang untuk kedua kalinya. Selain terapi pijat kaki, pada 

ambulasi dini pun menggunakan teori gate control. Dengan melakukan ambulasi 

dini mampu menurukan stimulasi simpatis serta menurunkan aktivitas adrenalin 

dan level sekresi epinefrin sehingga terjadi penurunan tekanan darah. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain: 

1. Ada pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan nyeri pada 

pasien post operasi laparatomi berbasis teori Comfort Kolcaba. 
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2. Ada pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan mean arterial 

pressure pada pasien post operasi laparatomi berbasis teori Comfort Kolcaba.
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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis True Experimental study dengan 

pendekatan pretest-postest control group design. Desain ini digunakan untuk 

mengungkapkan atau mencari pengaruh/hubungan sebab akibat (cause-effect 

relationship) dengan cara melibatkan subyek kelompok eksperimen dan subyek 

kelompok kontrol (Sastroasmoro & Ismael, 2014).  Kelompok  intervensi dalam 

rancangan ini diberi perlakuan pijat kaki dan ambulasi dini, sedangkan kelompok 

kontrol diberikan terapi sesuai prosedur di Rumah Sakit yakni pemberian nafas 

dalam. 
Tabel 4.1 Rancangan penelitian pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap 

perubahan nyeri dan mean arterial pressure pada pasien post operasi 

laparatomi berbasis teori comfort Kolcaba 
 

 Pre test Intervensi  Post test 

 

R 

 

O1 I O3 

O2 X O4 

Keterangan : 

R : Randomisasi 

O1 : Observasi tingkat nyeri dan mean arterial pressure pada pasien post 

operasi laparatomi pada kelompok intervensi. 
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O2 : Observasi tingkat nyeri dan mean arterial pressure pada pasien post 

operasi laparatomi pada kelompok kontrol. 

I : Intervensi terapi pijat kaki dan ambulasi dini 

X : Intervensi nafas dalam sesuai SOP rumah sakit 

O3 : Pada kelompok intervensi dilakukan observasi tingkat nyeri dan mean 

arterial pressure pada pasien post operasi laparatomi setelah dilakukan 

intervensi 

O4 : Pada kelompok kontrol dilakukan observasi tingkat nyeri dan mean 

arterial pressure pada pasien post operasi laparatomi setelah mendapat 

terapi standar rumah sakit 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien post op laparatomi. Perkiraan 

jumlah rerata selama bulan Juli sampai September di RSUD Blambangan adalah 

84 pasien. 

4.2.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah pasien post operasi laparatomi yang 

memenuhi kualifikasi penelitian. Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau 

yang dapat dipergunakan sebagai subyek penelitian melalui sampling 

(Notoatmojo, 2013). 

Peneliti menetapkan kriteria sampel sebagai berikut, yaitu : 
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1. Kriteria Inklusi adalah karakteristik  umum  subjek  penelitian  dari  suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti.  Kriteria inklusi penelitian ini 

adalah: 

1) Post op laparatomi hari 0 

2) Berusia 17 – 50 tahun 

3) Pasien Kooperatif 

4) Menggunakan general anastesi 

2. Kriteria eksklusi adalah menghilangkan/mengeluarkan subjek yang memenuhi 

kriteria inklusi karena berbagai sebab. Kriteria eksklusi penelitian ini adalah: 

1) Mengalami hemodinamik yang tidak stabil 

 

2) Pasien yang tidak bersedia menjadi responden 

4.2.3 Besar sampel 

Keterangan : 

Peneliti mengambil sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti yang 

dianggap mewakili seluruh populasi untuk menjadi sampel dengan menggunakan 

rumus berikut dalam menentukan besar sampel (Sastroasmoro & Ismael 2011) . 

 

 

 

 

Keterangan : 

n   : besar sampel 

Zα  : kesalahan tipe I, α (ditetapkan) = 1,64 (Uchuzal, 2012) 

Zβ  : kesalahan tipe II, β (ditetapkan) = 1,28 (Uchuzal, 2012) 

S  : simpang baku kedua kelompok = 3,3 (Uchuzal, 2012) 

µ1- µ2 : perbedaan klinis yang diinginkan = 2,5 (Uchuzal, 2012) 

n1=n2 = 2 
(Zα+Zβ)S 

(µ1- µ2) 

² 
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n1=n2 = 2 

 

 

n = 14,6 

n= 15 

n = Besar sampel per kelompok 

Untuk menghindari adanya sampel yang drop out  maka dilakukan koreksi 

sebesar 10% (Sastroasmoro  Ismael, 2010) maka besar sampel yang 

dibutuhkan adalah: 

n’=  n 

1-f 

n’=    15 = 16 

1-0,10 

 

Keterangan : 

n : Perkiraan besar sampel yang dihitung 

f : Perkiraan proporsi drop out (10%) 

Jadi setiap sampel yang dibutuhkan pada setiap kelompok adalah 16 responden 

sehingga total sampel pada dua kelompok adalah 32 responden. 

4.2.4 Sampling 

Penelitian  ini  menggunakan  consecutive sampling yaitu pemilihan sampel 

dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian  dimasukkan dalam 

penelitian dalam kurun waktu tertentu, sehingga jumlah klien yang diinginkan 

terpenuhi (Nursalam, 2016). 

 

 

 

(1,64+1,28)3,3 

(2,5) 

² 
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4.3 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Kerangka kerja penelitian Pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini 

terhadap perubahan nyeri dan mean arterial pressure pada pasien 

post operasi laparatomi di RSUD Blambangan Banyuwangi. 

 
 

4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel  adalah  perilaku  atau  karakteristik  yang  memberikan  nilai  beda 

terhadap  sesuatu  (Nursalam 2013). Dalam penelitian ini dibedakan antara 

variabel independen, dependen, dan confounding. 

Sampel : Klien post operasi laparatomi di RSUD Blambangan, yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi, sejumlah (n=16) responden masing-masing kelompok 

Pre test 

Setelah 6 jam post operasi dilakukakan pengukuran tingkat nyeri dan mean arterial pressure 
 

 

Kelompok kontrol (n=16) mendapat terapi 

standar dari rumah sakit 
 

Kelompok Perlakuan (n=16) mendapatkan 

intervensi pijat kaki dan ambulasi dini 1x/hari 

dalam waktu 45 menit selama 3 hari 

Analisis Data 

Deskriptif (mean dan standar deviasi) Manova 

Post test 

Hari ketiga setelah diberikan intervensi pijat kaki dan ambulasi dini 

Consecutive sampling 

Penyajian hasil penelitian dan kesimpulan 

Populasi 

Klien post operasi laparatomi di RSUD Blambangan 
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4.4.1 Variabel independen (Bebas) 

Variabel  independen  adalah  variabel  yang  nilainya  menentukan  variabel 

lain  (Nursalam 2013).  Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah 

pemberian perlakuan melalui pijat kaki dan ambulasi dini. 

4.4.2 Variabel dependen (Terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang ditentukan oleh variabel lain 

(Nursalam 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan 

tingkat nyeri dan mean arterial pressure. 

4.3.3 Definisi Operasional 

Tabel 4.2  Definisi operasional pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap 

perubahan nyeri dan mean arterial pressure 

 

Variabel Definisi Parameter Alat Ukur Skala data Skor 
 

Pijat kaki 

dan ambulasi 

dini 

Suatu tindakan 

atau perlakuan 

dengan 

memijat, 

mengusap, 

menggosok dan 

menepuk pada 

kaki selama 30 

menit, setelah 

itu pasien 

diajak untuk 

aktifitas selama 

15 menit 
 

Melakukan 
Pemijatan, 

mengusap, 

menggosok serta 

menepuk bagian 

kaki dan telapak 

kaki diberikan 

selama 30 menit. 

latihan nafas dalam, 

batuk terkontrol, 

berpindah dari sisi 

tempat tidur hingga 

latihan menekuk 

kaki selama 15 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPO Nominal Ya 

Tidak 
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Variabel Definisi Parameter Alat Ukur Skala data Skor 
 

Dependen 

 

Nyeri 

 

 

 

 

Gambaran 

tentang seberapa 

parah nyeri yang 

dirasakan oleh 

individu yang 

diukur saat pasca 

operasi 

 

 

Melihat skala 

berupa suatu garis 

lurus yang 

panjangnya biasanya 

10 cm (atau 100 

mm), dengan 

penggambaran 

verbal pada masing-

masing ujungnya, 

seperti angka 0 

(tanpa nyeri) sampai 

angka 10 (nyeri 

terberat) 

 

 

Observasi dengan 

Visual Analog 

Scale (VAS) 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

Mean 

arterial 

pressure 

Rerata tekanan 

darah arteri 

seseorang yang 

di dapat dari 
perhitungan 2 

tekanan diastole 

ditambah 

tekanan sistole 

dibagi 3 

Pengukuran mean 

arterial pressure  

dilakukan dengan 

pengukuran tekanan 

darah yang 

didapatkan tekanan 

sistole dan diastole 

dengan mengukur di 

lengan atas 

 

Alat pemeriksaan 

menggunakan 

Tensimeter dan 

stetoskop dengan 

satuan mmHg 

Interval  

 

 

4.5 Alat dan Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis alat dan bahan, diantaranya 

tensimeter, stetoskop, kertas, pulpen, buku observasi dan arloji. 

4.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat ukur yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang ditujukkan kepada responden yang akan diteliti yang 

memenuhi kriteria inklusi (Nursalam, 2016).  
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1. Instrumen tentang pijat kaki 

Instrumen yang digunakan untuk pelaksanaan pijat kaki adalah menggunakan 

standar operasional prosedur tentang pelaksanaan pijat kaki. Prosedur terlampir 

pada lampiran. 

2. Instrumen ambulasi dini 

Instrumen yang digunakan untuk pelaksanaan ambulasi dini adalah 

menggunakan standar operasional prosedur tentang pelaksanaan ambulasi dini. 

Prosedur terlampir pada lampiran. 

3. Instrumen tentang nyeri 

Instrumen yang digunakan untuk menilai nyeri dengan menggunakan 

visual analog scale (VAS). VAS (Visual Analogue Scale) telah digunakan sangat 

luas dalam beberapa dasawarsa belakangan ini dalam penelitian terkait dengan 

nyeri dengan hasil yang handal, valid dan konsisten.VAS adalah suatu instrumen 

yang digunakan untuk menilai intensitas nyeri dengan menggunakan sebuah tabel 

garis 10 cm dengan pembacaan skala 0–100 mm dengan rentangan makna: 

Tabel 4.3 Interpretasi VAS 
Skala VAS Interpretasi 

>0 - <10 mm Tidak Nyeri 

≥10 – 30 mm Nyeri Ringan 

≥30 – 70 mm Nyeri sedang 

≥ 70 – 90 mm Nyeri berat 

≥ 90 – 100 mm Nyeri sangat berat 

 

4. Instrumen pengukuran mean arterial pressure 

Instrumen pengukuran mean arterial pressure menggunakan tensimeter dan 

stetoskop yang sudah di kalibrasi, hasilnya akan di catat dalam lembar observasi. 
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4.7 Uji Validitas Dan Reliabilitas 

 

4.7.1 Uji validitas 

Validitas menunjuk kepada sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa 

yang dimaksudkan untuk diukur. Penelitian ini tidak dilakukan uji validitas, 

karena instrument yang digunakan lembar observasi yang sudah baku yakni 

menggunakan Visual analog scale dan Lembar observasi tekanan darah. 

4.7.2 Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan instrumen 

berulang-ulang. Uji reliabilitas terhadap instrumen dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keajegan dari alat ukur. Pengujian reliabilitas instrumen penelitian dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach alpha. Jika nilai cronbach alpha 

> r tabel maka instrumen tersebut adalah reliabel. Artinya alat itu dalam 

mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil 

yang sama. Jadi instrumen yang reliabel secara konsisten memberi hasil ukuran 

yang sama (Neolaka, A., 2014) 

 

4.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di RSUD Blambangan 

Banyuwangi. Waktu Penelitian dilakukan pada 5 Februari sampai 31 Maret 2018. 

4.9 Prosedur Pengumpulan Data 

4.9.1 Perijinan 

Pengumpulan data dilakukan setelah peneliti mendapatkan surat 

rekomendasi dari  Fakultas Keperawatan yang ditujukan kepada Bangkesbangpol 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PIJAT KAKI ANNISA NUR NAZMI



78 

 

 

 

Kabupaten Banyuwangi untuk ditembuskan ke  Dinas  Kesehatan  Banyuwangi. 

Pihak Dinas Kesehatan Banyuwangi kemudian  memberikan ke RSUD 

Blambangan untuk penelitian. Pengumpulan  data diawali dengan menentukan 

responden menggunakan consecutive sampling dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi untuk diambil sebagai sampel dalam penelitian. Responden yang terpilih 

diminta partisipasinya dalam penelitian selanjutnya menandatangani informed 

consent. Responden yang setuju menjadi subjek penelitian dimasukkan ke 

kelompok intervensi dan kontrol dengan teknik matching berdasarkan usia dan 

jenis kelamin. 

4.9.2 Pengumpulan data 

Langkah – langkah dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi di Ruang bedah 

kecelakaan, kemudian dibagi menjadi kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol. 

2. Memberikan penjelasan tujuan penelitian, manfaat serta prosedur penelitian di 

Rumah Sakit bagi calon responden. 

3. Pasien yang bersedia menjadi responden diminta menandatangani lembar 

informed consent. 

4. Melakukan pre test. Penilaian awal tingkat nyeri dan mean arterial pressure 

pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

5. Pelaksanaan intervensi memberikan pijat kaki kelompok intervensi selama 30 

menit dengan menggunakan 4 teknik. Setelah pemberian pijat kaki selesai, 
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responden diberikan ambulasi dini dimulai dari latihan pernafasan, Batuk 

terkontrol, Berpindah ke sisi tempat tidur dan latihan menekuk serta 

mengangkat kaki. Latihan ambulasi dini dilakukan selama 15 menit 

6. Pada kelompok kontrol mengikuti perawatan yang ditetapkan di ruangan. 

7. Peneliti melakukan post test kepada responden dengan mengukur tingkat nyeri 

dan mean arterial pressure pada kelompok intervensi dan kontrol 

4.10  Analisis Data 

Dalam melakukan analisis, data terlebih dahulu diolah dengan tujuan 

mengubah data menjadi informasi. Dalam proses pengolahan data terdapat 

langkah-langkah yang harus ditempuh, antara lain: 

1. Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh 

atau dikumpulkan, dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah 

data terkumpul. 

2. Coding adalah kegiatan pemberian kode numeric (angka) terhadap data yang 

terdiri atas beberapa kategori. Memberikan kode atau simbol tertentu untuk 

setiap jawaban. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan tabulasi dan analisis data. Coding dilakukan pada kelompok kontrol 

dan intervensi. Kelompok kontrol dengan kode 1, kelompok intervensi dengan 

kode 2 

3. Entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah terkumpul ke dalam master 

table atau database komputer. 
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1) Analisis Deskriptif 

Data hasil penelitian berupa skala nominal disajikan dalam tabel frekuensi 

dan skala rasio disajikan dalam analisis deskriptif berupa mean dan standar 

deviasi dari masing-masing variabel. 

2) Analisis Inferensial 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Manova (multivariate 

analisis of variance) untuk mengetahui pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini 

terhadap nyeri dan mean arterial pressure pada pasien post operasi 

laparatomi dengan tingkat kemaknaan α ≤ 0,05 maka H1 diterima yaitu ada 

pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap nyeri dan mean arterial 

pressure pada pasien post operasi laparatomi. 

4.11  Ethical Clearance 

Penelitian ini telah lolos kaji etik yang dilakukan oleh Komisi Etik 

Penelitian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor 645-

KEPK tertanggal 09 Februari 2018. Peneliti melakukan penelitian dengan 

memperhatikan dan menekankan pada masalah etika  seperti yang dijelaskan di 

bawah ini. 

4.11.1 Surat persetujuan (Informed Consent) 

Lembar persetujuan akan diberikan kepada responden yangakan diteliti 

dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebelum penelitian dilakukan. Setiap 

calon responden diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian serta 

dimintai kesediaannya menjadi responden. Pasien post operasi laparatomi yang 

bersedia menjadi responden, maka responden harus menandatangani surat 
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persetujuan. Keikutsertaan dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa 

paksaan. 

4.11.2 Tanpa nama (Anonymity) 

Untuk menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak mencantumkan 

nama responden pada lembar pengumpulan data. Peneliti hanya menggunakan 

kode responden pada lembar tersebut. 

4.11.3 Kerahasiaan (Confidentially) 

Kerahasiaan informasi responden yang diperoleh dijamin oleh peneliti, hanya 

data – data tertentu yang disampaikan tanpa menyebut nama responden yang 

menjadi sumber data. 

4.11.4 Keadilan (Justice) 

Pada penelitian ini kelompok kontrol mendapatkan pijat kaki  dan ambulasi 

dini setelah latihan tersebut diberikan kepada kelompok intervensi dan sesudah 

post test dilakukan kepada kelompok intervensi dan kontrol. 
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BAB 5   

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

Bab ini dibahas mengenai hasil pengumpulan data tentang pengaruh pijat 

kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan nyeri dan mean arterial pressure pada 

pasien post operasi laparatomi berbasis teori comfort Kolcaba. Penelitian ini 

dilaksanakan pada 5 Februari sampai 31 Maret 2018. 

5.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi yang 

meliputi data umum dan data khusus. Data umum menjelaskan gambaran 

umum lokasi penelitian, karakteristik demografi responden penelitian ( umur, 

jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman operasi. Data khusus menjelaskan 

variabel yang diukur berkaitan dengan pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini 

terhadap perubahan nyeri dan mean arterial pressure pada pasien post operasi 

laparatomi dan perhitungan uji statistik MANOVA. RSUD Blambangan 

merupakan salah satu dari Rumah Sakit Umum milik pemerintahdaerah 

dengan luas areal tanah/lahan 25.600 m
2
 memiliki 176 tempat tidur yang 

tersebar di berbagai kelas dan ruang perawatan.  

RSUD Blambangan yang beralamatkan dijalan  Letkol Istiqlah 

nomor 49 Banyuwangi didirikan sejak tahun 1930 oleh Profesor dr. 

Immanudin. Sejak 1 April 1998 RSUD Blambangan menjadi Unit Swadana 

dengan katagori Rumah Sakit Type C / Madya, Pada 8 Juli 2004 berdasarkan 

Perda No. 21 Tahun 2004 status RSUD Blambangan menjadi Badan 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 
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Bulan November 2007 Bapelkesmas RSUD Blambangan berhasil 

memperoleh sertifikat standart Internasional ISO 9001 – 2008 untuk katagori 

pelayanan klas I / Utama, Ruang Perinatologi, Ruang ICU, Ruang Bedah 

Sentral, Laboratorium dan Farmasi. Setiap tahun dilakukan Audit 

maintenance ISO 9001 : 2000 kemudian pada tahun 2010 dilakukan Renewal 

Sertification ISO 9001 : 2008. 

Tanggal 27 September 2009 RSUD Blambangan menjadi Badan 

Layanan Umum Daerah/ BLUD sampai sekarang. Pada tanggal 17 Juni 2015, 

ijin Operasional Rumah Sakit Rumah sakit Type C diterbitkan oleh Pelayanan 

Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Timur (P2T). Pada tanggal 18 Agustus 2015 

RSUD Blambangan menjadi satu-satunya pelayanan kesehatan di Jawa Timur 

yang menjadi sarana kesehatan P4TKI untuk pemeriksaan kesehatan calon 

TKI.Tahun 2017 RSUD Blambangan melakukan reakreditasi oleh KARS 

menjadi akreditasi B kategori paripurna. 

Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan 

Sarana yang dimiliki rumah sakit antara lain: 

(1) Unit Gawat Darurat 

(2) Poli Klinik 

(3) Ruang Perawatan 

(4) Penunjang Medis 

(5) Non Keperawatan 

1. Bagian Administrasi pembayaran  

2. Bagian Informasi 
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3. Bagian Logistik atau Gudang 

4. Bagian koperasi karyawan 

5. Bagian Kantin karyawan 

6. Bagian Diklat dan perpustakaan 

7. Masjid 

(6) Dengan Kapasitas Tempat Tidur 176 TT. Dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. VIP  :  11 TT 

2. Ruang Kelas I :  20 TT 

3. Ruang Kelas II  :  26 TT 

4. Kelas III  : 112 TT 

5. ICU  :  7 TT 

Sumber : RSUD Blambangan Banyuwangi, kondisi per 31 Desember 

2015. 

 

5.2 Karakteristik Responden  

Data karakteristik demografi responden ini menguraikan tentang karakteristik 

responden yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan 

pengalaman operasi. 
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Tabel 5.1 Distribusi responden dan karakteristik pada kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol di RSUD Blambangan tahun 2018 5 

Februari sampai 31 Maret 2018. 

 

Karakteristik 

responden 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol p  

jumlah % jumlah % 

Usia      

17-27 tahun 1 6,25 1 6,25  

28-38 tahun 5 31,25 1 6,25 0,407 

39-49 tahun 

50-60 tahun 

3 

7 

18,75 

43,75 

8 

6 

50 

37,5 

 

total 16 100 16 100  

Jenis kelamin      

Laki-laki 11 68,8 10 62,5 0,077 

Perempuan 5 31,2 6 37,5  

Total 16 100 16 100  

Pendidikan      

SD 2 12,5 4 25  

SMP 6 37,5 7 43,8 0,462 

SMA 6 37,5 5 31,2  

Perguruan tinggi 2 12,5 0 0  

Total 16 100 16 100  

Pengalaman 

operasi 

     

Belum pernah 

operasi 

14 87,5 9 56,3 0,013 

Pernah operasi 2 12,5 7 43,7  

Total 16 100 16 100  

 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

baik pada kelompok perlakuan maupun pada kelompok kontrol mayoritas laki-laki 

yaitu 11 responden (68,8%) pada kelompok perlakuan dan 10 responden (62,5%) 

pada kelompok kontrol. Karakteristik responden berdasarkan usia pada kelompok 

perlakuan terbanyak pada rentang usia 50-60 tahun yaitu 7 responden (43,75%), 

sedangkan pada kelompok kontrol mayoritas pada rentang usia antara 39-49  

tahun sebanyak 8 responden (50%). Karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan pada kelompok perlakuan persebaran usia merata berpendidikan SMP 
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dan SMA sebanyak 6 responden (37,5%) sedangkan pada kelompok kontrol 

terbanyak berpendidikan SMP yaitu 7 responden (43,8%). Karakteristik 

berdasarkan pengalaman operasi responden baik pada kelompok perlakuan 

maupun kelompok kontrol mayoritas adalah belum pernah operasi yaitu 14 

responden (87,5%) dan 9 responden (56,3%) pada kelompok kontrol. Berdasarkan 

uji homogenitas, didapatkan bahwa karakteristik usia, jenis kelamin dan pendidikan 

menunjukkan homogen (p>0,05) sedangkan data karakteristik pengalaman operasi 

menunjukkan hasil yang tidak homogen (p<0,05). 

5.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Pada sub bab ini akan dibahas variabel penelitian meliputi tingkat nyeri dan mean 

arterial pressure yang di paparkan berupa tabel dan penjelasan 

5.3.1 Pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan tingkat nyeri 

Berikut ini akan dibahas mengenai perubahan tingkat nyeri pada pasien post 

operasi laparatomi pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di RSUD 

Blambangan Banyuwangi yang diukur sebelum dan sesudah intervensi sehingga 

menghasilkan data sebagai berikut. Hasil uji normalitas shapiro wilk pada 

kelompok perlakuan dan kontrol menunjukkan nilai p>0,05 yang artinya distribusi 

data tingkat nyeri normal, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan manova. 

Tabel 5.2 Tingkat nyeri pasien post operasi laparatomi Sebelum dan Sesudah pijat 

kaki dan ambulasi dini antara Kelompok Perlakuan dan Kontrol di 

RSUD Blambangan pada tanggal 5 Februari sampai 31 Maret 2018. 

Tingkat 

nyeri 

Kelompok Perlakuan 
Δ 

Kelompok Kontrol 
Δ 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Mean 6,50 5,06 -1,44 7,43 6,25 -1,18 

Std. deviasi  1,63 1,76 0,13 1,93 1,91 -0,02 

Min-Maks 4-9 3-7  4-10 3-9  
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Tabel 5.2 menunjukkan setelah dilakukan intervensi pijat kaki dan ambulasi 

dini terjadi perubahan pada kelompok perlakuan , sama halnya pada kelompok 

kontrol yang mengalami penurunan setelah diberikan intervensi sesuai dengan 

standar rumah sakit. Hasil menunjukkan bahwa penurunan tingkat nyeri lebih 

tinggi pada kelompok perlakuan daripada kelompok kontrol.  

5.3.2 Pijat kaki dan ambulasi dini terhadap mean arterial pressure 

Hasil uji normalitas shapiro wilk pada kelompok perlakuan dan kontrol 

menunjukkan nilai p> 0,05 yang artinya distribusi data mean arterial pressure 

normal, sehingga memenuhi syarat untuk d uji manova. 

Tabel 5.3Mean Arterial Pressure pasien post operasi laparatomi Sebelum dan 

Sesudah pijat kaki dan ambulasi dini antara Kelompok Perlakuan dan 

Kontrol di RSUD Blambangan pada tanggal 5 Februari sampai 31 

Maret 2018. 

MAP Kelompok Perlakuan 
Δ 

Kelompok Kontrol 
Δ 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Mean 93,44 95,81 2,37 94,94 93,00 -1,94 

Std. deviasi  10,807 8,542 -2,265 10,286 9,675 -

0,611 

Min-Maks 80-113 80-113  83-123 73-113  

 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa nilai rerata MAP pasien post operasi 

laparatomi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol tidak menunjukkan 

perubahan yang signifikan. 
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5.4 Pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan nyeri dan 

mean arterial pressure pada pasien post operasi laparatomi berbasis teori 

comfort Kolcaba. 

Berikut ini dilakukan analisis untuk melakukan memenuhi uji hipotesis pengaruh 

pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan nyeri dan mean arterial pressure 

pada pasien post operasi laparatomi berbasis teori comfort Kolcaba pada pasien 

post operasi laparatomi menggunakan uji manova yang sebelumnya sudah 

dilakukan uji normalitas dan kesetaraan pada variabel penelitian. 

Tabel 5.4 Uji Manova pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap perubahan 

nyeri dan mean arterial pressure pada pasien post operasi laparatomi 

berbasis teori comfort Kolcaba di RSUD Blambangan pada tanggal 5 

Februari sampai 31 Maret 2018. 

Uji Manova Variabel Dependen 

p  

Tingkat nyeri 

p   

Mean arterial pressure 

Uji Normalitas 0,057 0,087 

Uji Homogenitas 0,118 0,961 

Uji Univariat 0,017 0,390 

 Uji Multivariat 

p = 0,031 

 

Tabel 5.4 menunjukkan hasil univariat bahwa terdapat perbedaan tingkat 

nyeri (p=0,017) antara kelompok perlakuan dan kontrol sedangkan tidak terdapat 

perbedaan pada mean arterial pressure (p=0,390) antara kelompok perlakuan dan 

kontrol .Hasil uji box menunjukkan nilai p>0,05 yang artinya antara kelompok 

perlakuan dan kontrol adalah homogen. Hasil uji multivariat didapatkan nilai 

signifikansi 0,031 (p<0,05) yang artinya pijat kaki dan ambulasi dini berpengaruh 

terhadap perubahan tingkat nyeri pada pasien post operasi laparatomi.
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian pengaruh pijat kaki dan 

ambulasi dini terhadap nyeri dan mean aterial pressure pada pasien post operasi 

laparatomi berbasis teori comfort Kolcaba. 

6.1 Pengaruh pijat kaki dan Ambulasi dini terhadap perubahan nyeri pada 

pasien post operasi laparatomi 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pijat kaki dan ambulasi 

dini terhadap perubahan tingkat nyeri pada pasien post operasi laparatomi. 

Penelitian ini memberikan intervensi  pijat kaki dan ambulasi dini yang dilakukan 

dengan pemijatan, mengusap, menggosok serta menepuk bagian kaki dan telapak 

kaki diberikan selama 30 menit, pemberian latihan nafas dalam, batuk terkontrol, 

berpindah dari sisi tempat tidur hingga latihan menekuk kaki selama 15 menit. 

Setelah dilakukan intervensi untuk selanjutnya peneliti mengukur tingkat nyeri 

pada pasien post operasi laparatomi dengan menggunakan lembar observasi 

Visual Analog Scale. 

Kelompok perlakuan sebelum diberikan intervensi pijat kaki dan ambulasi 

dini menunjukkan tingkat nyeri 6,50, sesudah diberikan intervensi sebagian besar 

mengalami penurunan dengan rata-rata 5,06. Variasi tingkat nyeri pada pasien 

post operasi laparatomi kelompok perlakuan setelah diberikan intervensi pijat kaki 

dan ambulasi dini sebagian besar menunjukkan nilai 9 dan 6 . Penelitian ini 

mendukung penelitian Abbaspoor et al., ( 2013) tentang pengaruh pijat kaki dan 

tangan terhadap tingkat nyeri pada pasien post sectio caesarea yang mengatakan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PIJAT KAKI ANNISA NUR NAZMI



90 

 

 

 

bahwa pijat kaki dan tangan berpengaruh secara signifikan  dalam menurunkan 

tingkat nyeri pasien post operasi Caesar. Pijat kaki dan tangan dapat dianggap 

sebagai metode pelengkap untuk mengurangi rasa sakit dari operasi caesar secara 

efektif dan untuk mengurangi jumlah obat dan efek sampingnya.  

Pijat kaki dan tangan termasuk petrissage, adonan, dan gesekan diterapkan 

pada tangan dan kaki pasien dengan menggunakan teknik pijat klasik. Petrissage 

adalah gerakan bola jari dan jempol untuk menerapkan tekanan langsung dengan 

cara yang lambat dan berirama ke jaringan lunak yang mendasari kulit. Menguleni 

sangat serupa dalam tindakan untuk memeras. Kompresi pada otot dicapai oleh 

arah di mana tangan meremas. Gesekan hanya digunakan di daerah kecil dan 

diaplikasikan dengan menekan dengan gerakan melingkar kecil menggunakan 

tangan atau jari. Kompresi dengan santai pada jaringan otot, darah dan sirkulasi 

getah bening pada lipatan, yang menghilangkan asam laktat antara otot, 

membersihkan serat dan mengurangi kelelahan dan stress ( Degirmen, 2010). 

Penelitian lain yang sejalan yaitu ucuzal et al., (2012) tentang pengaruh 

pijat kaki terhadap nyeri pada pasien post operasi kanker payudara yang 

mengatakan bahwa pijat kaki berpengaruh juga secara signifikan dalam 

menurunkan nyeri pada pasien post operasi kanker payudara.Telah dinyatakan 

bahwa kepadatan mechanicceptors di pusat serat taktil di tangan dan kaki sangat 

tinggi dan menurut efek plasebo, harapan positif bahwa rasa sakit akan dapat 

dieliminasi sendiri sehingga dapat menurunkan rasa sakit ditentukan melalui 

magnetic resonance imaging. Mengingat bahwa harapan penurunan rasa sakit 

benar-benar terjadi mengakibatkan berkurangnya persepsi nyeri. Meski skor 
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keparahan nyeri kedua kelompok mengalami penurunan setiap saat dalam 

penelitian ini, semakin besar penurunannya dalam keparahan nyeri pasien yang 

diberi pijatkaki, dibandingkan dengan kelompok kontrol, dapat dijelaskan dengan 

Gate Control Theory (Sagar, 2007). 

Pemberian pijat kaki yang dapat memberikan efek relaksasi pada pasien 

yang mengalami nyeri pasca operasi sehingga pasien juga merasakan nyaman. 

Kolcaba (2003) menjelaskan bahwa kenyamanan sebagai suatu keadaan telah 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistik. 

Terpenuhinya kenyamanan dapat menyebabkan perasaan sejahtera pada diri 

individu. Aspek kenyamanan fisik yang dirasakan  berkenaan dengan sensasi 

tubuh yang dirasakan oleh individu itu sendiri. 

Mekanisme relaksasi dapat dijelaskan melalui teori gate-control yang 

menyatakan bahwa stimulasi kutaneous mengaktifkan transmisi serabut saraf 

sensori a-beta yang lebih besar dan lebih cepat. Proses ini menurunkan transmisi 

nyeri melalui serabut C dan delta-a yang berdiameter lebih kecil. Proses ini terjadi 

dalam kornu dorsalis medulla spinalis yang dianggap sebagai tempat memproses 

nyeri. Sel-sel inhibitori dalam kornu dorsalis medula spinalis mengandung 

enkefalin yang menghambat transmisi nyeri, gerbang sinaps menutup transmisi 

impuls nyeri sehingga bila tidak ada informasi nyeri yang disampaikan melalui 

saraf asenden menuju otak, maka tidak ada nyeri yang dirasakan (Pinandita, 

2012). 

Hasil penelitian lain yang sejalan yaitu penelitian yang dilakukan 

Pristahayuningtyas et al.,(2016) tentang pengaruh mobilisasi dini terhadap 
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perubahan tingkat nyeri pada pasien post operasi apendiktomi, penelitian 

dilakukan dengan mobilisasi dini dilakukan 1x24 jam selama ± 45 menit, dalam 6-

8 jam pertama post operasi apendektomi yang terdiri dari dua langkah yakni 

langkah pertama menggerakkan ekstremitas klien dengan menekuk dan 

meluruskannya, masing-masing diulang 3 kali, setiap pengulangan 8 kali 

hitungan, kemudian langkah kedua melakukan miring kanan dan miring kiri, 

masing-masing selama 15 menit. Mengukur tingkat nyeri dengan menggunakan 

lembar observasi Numeric Rating Scale (NRS).  

Hasil penelitian menyatakan terdapat pengaruh pijat kaki dan mobilisasi 

dini terhadap perubahan tingkat nyeri klien post operasi laparatomi. Pijat kaki 

yang dikombinasi dengan mobilisasi dini dapat memberikan rasa nyaman serta 

meningkatkan pemusatan perhatian terhadap nyeri dialihkan pada kegiatan 

mobilisasi dini. Nyeri yang terjadi pada seseorang akibat adanya rangsang tertentu 

seperti tindakan operasi, dapat diblok ketika terjadi interaksi antara stimulus nyeri 

dan stimulus pada serabut yang mengirimkan sensasi tidak nyeri diblok pada 

sirkuit gerbang penghambat. Latihan mobilisasi dini dapat memusatkan perhatian 

klien pada gerakan yang dilakukan. Hal tersebut memicu pelepasan norepinefrin 

dan serotonin. Pelepasan senyawa tersebut menstimulasi atau memodulasi sistem 

kontrol desenden. Sistem kontrol desenden terdapat dua hal, yang pertama terjadi 

pelepasan substansi P oleh neuron delta-A dan delta-C. Hal kedua yakni 

mekanoreseptor dan neuron beta-A melepaskan neurotransmitter penghambat 

opiat endogen seperti endorfin dan dinorfin. Hal tersebut menjadi lebih dominan 

untuk menutup mekanisme pertahanan dengan menghambat substansi P. 
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Terhambatnya substansi P menurunkankan transmisi saraf menuju saraf pusat 

sehingga menurunkan persepsi nyeri (Andarmoyo,2013). 

Tingkat nyeri pada pasien post operasi laparatomi pada masing-masing 

responden sangat bervariasi atau tidak sama, tingkat nyeri paling banyak pada 

kelompok perlakuan sesudah intervensi pijat kaki dan ambulasi dini menunjukkan 

nilai 9,6 dan 5. Bervariasinya tingkatan nyeri pada responden secara tidak 

langsung dipengaruhi oleh karakteristik responden yang berbeda. Data penelitian 

menyebutkan bahwa sebagian besar usia responden berada pada rentang 39-49 

tahun yang tergolong usia dewasa dimana responden sudah mampu beradaptasi 

terhadap nyeri yang dialaminya. Variasi tingkat nyeri juga dipengaruhi oleh 

banyak faktor yang turut berperan dalam mempengaruhi respon nyeri seseorang, 

seperti sosiokultural, lingkungan, makna nyeri, kecemasan, pengalaman 

sebelumnya dan dukungan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan asumsi dasar 

kenyamanan yang dikemukakan oleh Kolcaba bahwa manusia mempunyai respon 

holistic terhadap rangsangan yang kompleks, peningkatan kenyamanan akan 

memperkuat respon perilaku pencarian kesehatan.  

Hasil penelitian menunjukkan nilai mean pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol pada pre dan post intervensi sama-sama mengalami penurunan, 

namun pada kelompok perlakuan memiliki range yang lebih besar yakni 1,44 

dibandingkan kelompok kontrol. Data penelitian menunjukkan pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol sebagian besar sama-sama berjenis kelamin laki-

laki. Menurut (Smeltzer & Bare, 2012 ; Black & Hawks, 2014) menyatakan pria 

memiliki kepekaan lebih rendah (kurang mengekspresikan rasa sakit yang 
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dirasakan berlebihan) daripada wanita atau kurang merasakan sakit. Karakteristik 

berdasarkan jenis kelamin, respon yang dimiliki berbeda antara responden pria 

dan wanita. Respon rasa sakit yang paling parah dialami oleh wanita 

dibandingkan pada pria. Ini seperti dalam studi Hurley and Adams (2008), yang 

menyatakan bahwa wanita cenderung merasakan respons rasa sakit yang lebih 

tinggi daripada pria. Keogh (2008) menyatakan bahwa ada perbedaan antara pria 

dan wanita dalam persepsi dan pengalaman nyeri. Aghajani,  Mahdavi, 

Najafabadi, Ghazanfari (2012) juga mengatakan wanita mengalami lebih banyak 

rasa sakit daripada pria. 

Data penelitian menunjukkan sebagian besar responden pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol belum pernah mengalami operasi sebelumnya. 

Pengalaman juga merupakan faktor lain dari rasa sakit. Individu dengan 

pengalaman nyeri sebelumnya mungkin tidak merasa kurang menyakitkan 

nantinya, tetapi dengan pengalaman itu dia akan siap dengan rasa sakit lebih 

lanjut, dapat mengatasinya, menginterpretasikan rasa sakit dengan mudah, bahkan 

khawatir ketika rasa sakit kembali karena prosedur yang sama akan hidup.  

6.2 Pengaruh pijat kaki dan Ambulasi dini terhadap Mean arterial pressure 

pada pasien post operasi laparatomi 

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh pijat kaki dan ambulasi 

dini terhadap mean arterial pressure pada pasien post operasi laparatomi. Penelitian 

ini mendukung penelitian eguchi (2016) tentang efektifitas aroma pijat kaki terhadap 

tekanan darah dan ansietas pada pria dan wanita jepang yang mengatakan pijat kaki 

efektif dalam menurunkan kecemasan namun hasilnya tidak signifikan dalam 

menurunkan tekanan darah. Seperti diketahui bahwa tekanan darah merupakan 
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kekuatan tekanan darah ke dinding pembuluh darah yang menampungnya. 

Tekanan ini berubah-ubah pada setiap tahap siklus jantung. Selama systole 

ventrikuler, pada saat ventrikel kiri memaksa darah masuk aorta, tekanan naik 

sampai puncak, yang disebut tekanan sistolik. Selama diastole tekanan turun. 

Nilai terendah yang dicapai disebut tekanan diastolik (Pearce, 2011: 168-169).  

Peningkatan tekanan darah dapat diakibatkan dari stimulus internal dan 

eksternal serta tingkat adaptasi yang mempengaruhi mekanisme koping individu 

(homeostasis terganggu) dan yang berperan pada sistem limbik sehingga 

mempengaruhi sistem saraf otonom, dengan pemberian terapi relaksasi 

memberikan dampak yang sama yaitu mengstimulasi respons saraf otonom 

melalui pengeluaran neurotransmitter endorphin yang berefek pada penurunan 

respon saraf simpatis dan peningkatan respon parasimpatis. Stimulasi saraf 

simpatis meningkatkan aktivitas tubuh, sedangkan respons parasimpatis lebih 

banyak menurunkan aktivitas tubuh atau relaksasi sehingga dapat menurunkan 

aktivitas metabolik yang berdampak pada fungsi jantung, tekanan darah dan 

pernafasan. Kondisi ini akan meningkatkan adaptasi fisiologis dan rasa nyaman 

pada individu (Velkumary & Madanmohan, 2004; Tommey & Aligood, 2006; 

Tuner, 2010).  

Hasil analisis statistik dapat diketahui bahwa nilai mean pada kelompok 

perlakuan tidak mengalami penurunan dibandingkan kelompok kontrol. Menurut 

Diego dan Field (2009) sentuhan dan masase merupakan teknik integrasi sensori 

yang mempengaruhi aktivitas sistem saraf otonom, sehingga meningkatkan 

aktivitas sistem saraf parasimpatis untuk mengeluarkan neurotransmitter seperti 
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hormon endorphin, serotonin, dan asetilkolin. Melalui respon yang dihasilkan oleh 

otak, peningkatan serotonin dapat mengurangi efek psikis dari stres dan 

mengurangi efek psiko seperti hipertensi.  

Hasil penelitian didapatkan hasil bahwa tekanan darah lebih banyak 

mengalami peningkatan pada umur 40-59 tahun. Pada umur > 45 tahun tekanan 

darah harus lebih diperhatikan, karena resiko hipertensi meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur (Sutomo, 2009). Hal ini disebabkan adanya perubahan 

struktur pada pembuluh darah besar sehingga lumen menjadi lebih sempit dan 

dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku (Muhammadun, 2010). Tekanan 

darah meningkat karena kelenturan pembuluh darah besar yang berkurang dapat 

menyebabkan beberapa perubahan fisiologis seperti peningkatan resistensi perifer, 

elastisitas arteri, dan aktivitas simpatis (Potter & Perry, 2010). 

Pemberian intervensi pijat kaki dan ambulasi dini yang tidak memberikan 

pengaruh pada mean arterial pressure dapat disebabkan berbagai faktor 

diantaranya usia, pada kelompok perlakuan dapat diketahui bahwa setengahnya 

pada usia >45 tahun, dimana pada usia tersebut tekanan darah mengalami 

penurunan kelenturan. 

Masalah hemodinamik yang tidak stabil muncul karena ketika pasien 

mengubah posisi gravitasi dari berbaring menuju duduk atau berdiri, tubuh akan 

berespon secara fisiologis untuk beradaptasi menjaga homeostatis fungsi 

kardiovaskuler. Prosesnya melalui dua cara: volume plasma berpindah yang 

memberikan pesan kepada syaraf otonom untuk mengubah tahanan vaskuler atau 

bagian dalam telinga atau respon vestibulum yang berdampak pada sistem 
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kardiovaskuler selama perubahan posisi. Pasien kritis biasanya memiliki tahanan 

vaskuler yang jelek, umpan balik otonom yang jelek, sistem kardiovaskuler yang 

memburuk hal ini membuat adaptasi yang buruk terhadap perubahan posisi. 

Mobilisasi meningkatkan denyut jantung (HR) dan menurunkan stroke volume 

index (SVI). Ventricular stroke work index menurun, mengindikasikan penurunan 

myocardial performance. Myocardial function menurun pada pagi pertama setelah 

CABG, tetapi selama mobilisasi post operasi penurunan yang terjadi tidak 

signifikan berpengaruh dalam perubahan CI dan SSvO2, Mobilisasi dini aman 

dilakukan . 

6.3 Temuan Penelitian 

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian hipotesis, maka didapatkan beberapa 

temuan penelitian sebagai berikut: 

Kombinasi pijat kaki dan ambulasi dini memberikan pengaruh dalam 

menurunkan tingkat nyeri klien post operasi laparatomi. Intervensi fisik 

merupakan derivasi dari konsep comfort Kolcaba dengan melibatkan kebutuhan 

akan relief dimana klien memerlukan kebutuhan kenyamanan yang spesifik, ease 

yaitu terbebas dari rasa ketidaknyamanan dan transcendence yaitu mampu 

mentoleransi atau dapat beradaptasi dengan ketidaknyamanan. Pemberian pijat 

kaki dan ambulasi dini mampu menurunkan tekanan darah melalui masuknya 

energy meridian yang terletak pada kaki dan telapak kaki dimana akan 

merangsamg secara reflex (spontan) pada saat klien diberikan pijat. Rangsangan 

tersebut akan mengalirkan gelombang otak theta kemudian diproses dengan cepat 

dan diteruskan menuju saraf pada organ tubuh yang mengalami gangguan, 
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sehingga sumbatan di jalur energi menjadi lancar. Perlakuan relaksasi pijat akan 

menghasilkan impuls yang dikirim melalui serabut saraf aferen nonnosiseptor. 

Serabut saraf nonnosiseptor mengakibatkan pintu gerbang tertutup sehingga 

stimulus nyeri terhambat dan berkurang. 

6.4 Keterbatasan Penelitian 

Pengumpulan data penelitian terbatas hanya dengan lembar observasi, 

sehingga pengukuran tingkat nyeri bersifat subjektif. 
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BAB 7 

SIMPULAN DAN SARAN 

7.1  Simpulan  
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Blambangan  

Banyuwangi pada tanggal 5 Februari sampai 31 Maret 2018, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Pijat kaki dan ambulasi dini memiliki pengaruh dalam perubahan tingkat 

nyeri pada pasien post operasi laparatomi 

2. Pijat kaki dan ambulasi dini tidak berpengaruh pada perubahan mean 

arterial pressure pada pasien post operasi laparatomi. 

7.2 Saran 

Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagi Pelayanan Keperawatan 

Kombinasi pijat kaki dan ambulasi dini menjadi salah satu intervensi 

mandiri keperawatan yang dapat dilakukan perawat dalam menurunkan 

tingkat nyeri pada pasien post operasi laparatomi. Hal ini dapat dijadikan 

pertimbangan oleh pengambil keputusan di unit pelayanan dalam membuat 

SOP untuk dilaksanakan oleh semua perawat dalam perawatan pasien post 

operasi. 

2. Bagi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peserta didik yang lebih luas tentang intervensi keperawatan 

yang dapat dikaitkan dengan teori keperawatan comfort Kolcaba.
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3. Bagi Responden 

Pasien post operasi atau keluarga diharapkan tetap aktif dalam melakukan 

ambulasi dini paska operasi serta keluarga dapat memberikan pijat kaki 

pada pasien yang mengalami nyeri dan perubahan mean arterial pressure 

sehingga memberikan efek relaksasi pada pasien. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut tentang 

pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini pada pasien post operasi laparatomi 

atau pasien bedah lainnya. Penelitian selanjutnya dapat menambah 

variabel dependen status fisiologis lainnya seperti denyut jantung atau 

status respirasi sehingga memberikan hasil yang lebih cepat. 
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Lampiran 1 Penjelasan Prosedur Penelitian 

 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Judul Penelitian : Pengaruh Pijat Kaki Dan Ambulasi Dini Terhadap Nyeri, 

Mean Arterial Pressure Pada Pasien Post Operasi Laparatomi Berbasis Teori 

Comfort Kolkaba 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menjelaskan penurunan nyeri dan mean arterial pressure dengan 

pijat kaki dan ambulasi dini pada pasien post operasi laparatomi berbasis teori 

comfort Kolcaba. 

Tujuan khusus 

1. Menganalisis pengaruh pijat kakidan ambulasi dini terhadap nyeri post 

operasi laparatomi berbasis teori comfort Kolcaba. 

2. Menganalisis pengaruh pijat kaki dan ambulasi dini terhadap mean 

arterial pressure post operasi laparatomi berbasis teori comfort Kolcaba 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini merupakan penelitian true experimental, sehingga ada kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi untuk subyek. Kelompok intervensi diberikan 

pijat kaki dan ambulasi dini untuk menurunkan nyeri serta mengontrol mean 

arterial pressure. 

60 menit sebelum dilakukan intervensi dilakukan pengukuran intensitas nyeri dan 

mean arterial pressure kemudian dilakukan intervensi pijat kaki dan ambulasi dini 
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selama 45 menit, 60 menit kemudian dilakukan pengukuran kembali. Intervensi 

diberikan minimal 6 jam setelah pasca operasi. 

Manfaat 

Dapat meningkatkan skill perawat dalam manajemen penanganan nyeri post 

operasilaparatomi dengan pemberian terapi komplementer salah satunya pijat 

kakiberbasis teori Comfort Kolcaba 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subyek dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini teknik pijat kaki dilakukan dengan 

mudah berbeda dengan reflexiologi yang dibutuhkan keahlian khusus.Untuk 

ambulasi dini dilakukan secara bertahap mulai dari nafas dalam, hingga bergerak 

diatas tempat tidur. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Jaminan Kerahasiaan Data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas subjek penelitian akan 

dijaga kerahasiaanya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas subjek penelitian 

secara jelas dan pada laporan penelitian nama subjek dibuat kode. 

Adanya insentif untuk subyek 

Peserta akan memperoleh souvenir  

Informasi Tambahan 
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Subjek penelitian bisa menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini dengan menghubungi peneliti : 

Annisa Nur Nazmi 

Telp. 082230801346 

Email :annisanazmi91@gmail.com 

Apabila dalam pemberian intervensi terjadi komplikasi peneliti akan bertanggung 

jawab dibantu dengan tenaga kesehatan yang berada di RSUD Blambangan 

Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan proposal penelitian 

Penyusunan instrument penelitian  Pengajuan ethical clearance Perijinan 

Listing calon responden 

Pembuatan kerangka sampling dan 

pemilihan responden dari daftar sampel 
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responden terpilih 

Pemberian intervensi 

Entry dan analisis data 
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Lampiran 2 Lembar Persetujuan Menjadi Responden Penelitian 

 

Lembar Persetujuan Menjadi Responden Penelitian 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pijat Kaki Dan Ambulasi Dini Terhadap 

Perubahan Nyeri Dan Mean Arterial Pressure Pada Pasien Post Operasi 

LaparatomiBerbasis Teori Comfort Kolkaba 

1. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

2. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

3. Bahaya yang akan timbul 

4. Prosedur Penelitian 

dan mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak 

bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh 

kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

,            2018 

Peneliti,       Responden, 

 

 

Annisa Nur Nazmi    ……………………………… 

Saksi, 

 

 

…………………………. 

*) Coret salah satu 
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Lampiran 3 Kuesioner Data Demografi Penelitian 

 

KUESIONER DATA DEMOGRAFI PENELITIAN 

 

DATA DEMOGRAFI 

Kode Responden  : _______________________________ 

Umur    : _______________________________ tahun 

Jenis Kelamin   : laki-laki/perempuan *) 

Alamat    : _________________________________________ 

Pendidikan   : a. SD   c. SMA 

  b. SMP  d. Perguruan Tinggi 

Status Perkawinan  : a. Kawin  c. Janda 

    b. Belum Kawin d. Duda 

Pekerjaan   : a. Tidak Bekerja d. Pegawai Negeri 

      b. Wiraswasta e. Petani 

      c. Karyawan swasta f. Lainnya… 

Status hidup bermukim : a. Hidup sendiri c. Lainnya… 

      b. Hidup dengan keluarga 

Pernah operasi   : a. ya  b. Tidak 

Jenis laparatomi  : Laparotomi (digestif, onkologi, ginekologi) 

     

*) : Coret yang tidak perlu 

**) : Diisi oleh peneliti 
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Lampiran 4Lembar Observasi Skala Visual Analog Scale (Vas) 

 

 

LEMBAR OBSERVASI SKALA VISUAL ANALOG SCALE (VAS) 

 

KODE   : 

USIA   : 

PENDIDIKAN : 

PEKERJAAN  : 

ALAMAT  : 

TANGGAL/JAM : 

 

 

LEMBAR OBSERVASI SKALA VAS 

 

 

 

 

 

Hasil:…………cm 

Petunjuk pengisian skala VAS 

1. Beritahu subyek penelitian bahwa akan dilakukan penilaian nyeri 

menggunakan skala VAS 

2. Mengisi tanggal dan jam dilakukan pengukuran skala VAS 

3. Jelaskan kepada subyek penelitian tujuan dilakukan pengukuran skala 

VAS 

4. Jelaskan kepada subyek penelitian cara penggunaan skala VAS 

5. Anjurkan subyek penelitian untuk menunjukkan titik diantara garis 10 cm 

sesuai dengan nyeri yang dirasakan 

6. Ukur jarak antara ujung kiri garis sampai titik nyeri yang telah dituliskan 

klien 

7. Tulis dalam lembar observasi skala VAS dan interpretasikan 

8. Terminasi dengan klien 

TIDAK NYERI NYERI TIDAK 

TERTAHANKAN 

0 10 
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Lampiran 5Kuesioner Tingkat Kenyamanan 

 

Standar Oper 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

 

1. Analisis Situasional 

Pelaksana  : Annisa Nur Nazmi 

Peserta  : Pasien post operasi laparatomi yang mengalami nyeri 

Tempat  : Ruang Agung wilis RSUD Blambangan 

2. Tujuan Instruksional 

Setelah dilakukan pemberian pijat kaki dan ambulasi dini pada pasien post 

operasi laparatomi yang mengalami nyeri diharapkan terjadi penurunan nyeri 

dan peningkatan kenyamanan sehingga dapat mempengaruhi mean arterial 

pressure. Intervensi ini berlangsung selama 2 -3 hari , dalam 1 hari akan 

dilaksanakan sebanyak1x setelah 6 jam pasca operasi dalam rentang waktu 45 

menit setiap intervensi berlangsung.  

3. Sarana 

a) Pemeriksaan mean arterial pressure dengan menggunakan tensimeter. 

b) Visual analog Scale 

Klien akan diukur tingkat nyeri pada pre dan post intervensi dengan visual 

analog scale. 

e)   Handscon 

f)    Jam tangan 

4. Kegiatan 

a)   Tahap persiapan 

(1) Memperkenalkan diri kepada klien 

Mengucapkan salam, sapa dan senyum kepada klien dalam bina 

hubungan saling percaya 

(2) Membersihkan kaki klien terlebih dahulu lalu mengeringkan dengan 

handuk  

(3) Posisikan klien senyaman mungkin 

(4) Menyiapkan Handscon 
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(5) Menjelaskan maksud dan tujuan 

b)   Tahap pelaksanaan 

(1) Memfasilitasi klien selama intervensi berlangsung 

Membantu klien dari tahap persiapan, mulai dari penjelasan informasi 

dankebutuhan klien selama intervensi berlangsung 

(2) Menjaga privasi klien 

(3) Ambil minyak zaitun secukupnya dan usapkan pada seluruh bagian 

tangan perawatdan kaki klien 

(4) Gunakan pangkal tangan untuk memijat telapak kaki klien dari arah 

atas ke bawah. Lakukan sebanyak 30 kali 

(5) Kepalkan tangan dan pijat kaki klien dari atas ke bawah. Lakukan 

sebanyak 30 kali 

(6) Pijat punggung kaki klien dengan pangkal tangan sebanyak 30 kali 

(7) Gosok dan mengusap kaki klien dari pergelangan kaki sampai ujung 

kaki klien  

(8) Lakukan tepukan ringan pada ujung jari sampai pergelangan kaki 

klien 

(9) Cuci kaki klien dan keringkan 

c)   Tahap Evaluasi 

 (1) Mengevaluasi perasaan klien 

 (2) Observasi tingkat nyeri, MAP dan dokumentasi 
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Lampiran 6embar Acuan Observasi Tingkat Ambulasi Dini 

 

LEMBAR ACUAN OBSERVASI TINGKAT AMBULASI DINI 

 

1. Tingkat 0: tidak dapat melakukan 4 gerakan ambulasi dini 

2. Tingkat 1: dapat melakukan 1 gerakan dari 4 gerakan ambulasi dini 

3. Tingkat 2: dapat melakukan 2 gerakan dari 4 gerakan ambulasi dini 

4. Tingkat 3: dapat melakukan 3 gerakan dari 4 gerakan ambulasi dini 

5. Tingkat 4: dapat melakukan 4 gerakan ambulasi dini 

LATIHAN AMBULASI DINI PASIEN PASCA LAPARATOMI  

1. Kaji resiko komplikasi pernafasan klien pascaoperasi. Tinjau riwayat 

medis untuk mengidentifikasi kondisi paru kronis (misalnya: emfisema, 

asma), setiap kondisi yang mempengaruhi gerakan dinding dada, riwayat 

merokok, dan kurangnya Hb  

2.  Kaji kemampuan untuk batuk dan bernafas dalam dengan menyuruh klien 

mengambil nafas dalam, amati pergerakan, bahu dan dinding dada. Minta 

klien untuk batuk setelah mengambil nafas dalam.  

3. Kaji resiko pembentukan trombus pascaoperasi (misalnya: klien lansia, 

mereka yang memiliki kanker yang aktif dan klien yang imobilisasi). 

Perhatikan untuk kelembutan daerah sepanjang distribusi sistem vena, 

bengkak betis/paha, pitting edema di kaki simptomatik, dan vena 

superfisial kolateral.  

4. Kaji kemampuan klien untuk bergerak secara mandiri ketika di tempat 

tidur  

5. Jelaskan latihan pascaoperasi kepada klien termasuk pentingnya 

pemulihan dan manfaat fisiologis 

6. Demonstrasi latihan 

1) Pernafasan diafragma  

(1)  Bantu klien berada dalam posisi duduk yang nyaman di sisi tempat 

tidur 

(2)  Berdiri atau duduk berhadapan dengan klien 
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(3)  Klien menempatkan telapak tangan bersilangan satu sama lain, ke 

bawah dan di sepanjang batas bawah tulang rusuk anterior Klien 

mengambil nafas lambat dan nafas dalam, menghirup melalui hidung 

dan klien mendorong perut melawan tangan 

(4)  Klien terus bernafas lambat dan panjang saat hitungan ketiga, klien 

membuang nafas perlahan melalui mulut seperti mulut seakan 

meniup sebuah lilin (bibir kerucut) 

2) Batuk terkontrol 

(1)  Klien mengambil posisi semi fowler  

(2)  Klien mengambil nafas lambat dan dalam,menghirup melalui 

hidung dan membuang melalui mulut. Jumlahnya 2x berturut-turut. 

(3)  Selama latihan pernafasan, klien menekan lembut daerah insisi 

untuk membelat atau mendukungnya dengan menggunakan bantal. 

Klien menarik nafas dalam tiga kali dan menahan nafas saat 

hitungan ke tiga. Kemudian membatukkan secara penuh selama dua 

atau tiga kali berturut-turut 

3. Berpindah 

(1)  Klien mengambil posisi telentang dan pindah ke sisi tempat tidur. 

Klien bergerak menekuk lutut dan menekan tumit melawan kasur 

untuk mengangkat dan memindahkan pantat.Pembatas di kedua sisi 

tempat tidur harus dalam keadaan berdiri.  

(2)  Klien menempatkan tangan kanan di atas daerah insisi untuk 

membelatnya.  

(3)  Klien untuk menjaga kaki kanan tetap lurus dan tekuk lutut kiri ke 

atas 

(4)  Klien memegang sisi kanan pegangan tempat tidur dengan tangan 

kiri, tarik ke kanan, dan klien berguling ke sisi kanan.  

4. Latihan kaki 

(1)  Klien terlentang ditempat tidur. Klien menunjukkan latihan kaki 

dengan melakukan latihan rentang gerak pasif  

(2)  Klien memutar tiap mata kaki dengan lingkaran penuh. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PIJAT KAKI ANNISA NUR NAZMI



114 

 

 

 

(3)  Klien melakukan dorsofleksi dan plantarfleksi pada kedua kaki. 

(4)  Klien melakukan latihan kuadrisep dengan mengencangkan paha 

dan membawa lutut ke arah kasur , kemudian relaksasi. 

(5)  Klien secara bergantian mengangkat masing-masing kaki lurus ke 

atas dari permukaan tempat tidur , kaki tetap lurus dan kemudian 

klien membengkokkan kaki pada pinggul dan lutut. 
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Lampiran 7oman Pengukuran Tekanan Darah 

 

PEDOMAN PENGUKURAN TEKANAN DARAH 

 

A. Persiapan klien 

1. Atur posisi klien/responden pada posisi duduk 

2. Atur suasana lingkungan tenang dan nyaman 

3. Jelaskan prosedur dan tujuan kepada klien 

4. Klien dianjurkan untuk tidak melakukan aktifitas terlebih dahulu, kemudian 

klien dianjurkan untuk berisitirahat selama 5-10 menit. 

B. Persiapan alat 

a. Spigmomanometer 

b. Stetoskop 

c. Manset untuk dewasa 

d. Pulpen 

e. Lembar observasi tekanan darah 

C. Pelaksanaan 

1. Cuci tangan 

2. Posisikan beban lengan atas setinggi jantung (berikan sokongan bila perlu) 

dengantelapak menghadap keatas 2,5 cm diatas nadi brakialis. Dengan 

manset masih kempis,pasang dengan rata diatas sekeliling lengan atas. 

Pastikan bahwa manometerdiposisikan secara vertical sejajar mata. 

3. Palpasi nadi radialis atau brakialis dengan ujung jari satu tangan 

sambilmenggelembungkan manset dengan cepat sampai tekanan 30 mmHg 

diatas titik dimana denyut tidak teraba. 
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4. Letakkan earpieces stetoskop di telinga dan pastikan bunyi jelas. 

5. Gembungkan manset 30 mmHg diatas tekanan sistolik yang dipalpasi, 

denganperlahan lepaskan dan biarkan air raksa turun dengan kecepatan 2 

sampai 3 mmHgperdetik. 

6. Catat titik pada manometer saat bunyi jelas yang pertama terdengar (sebagai 

tekanansistolik) 

7. Lanjutkan mengempiskan manset, catat titik dimana bunyi muffled atau 

dampenedtimbul. Lanjutkan mengempeskan manset, catat titik pada 

manometer sampai 2mmHg terdekat dimana bunyi tersebut hilang (sebagai 

tekanan diastolik). 

8. Kempeskan manset dengan cepat dan sempurna, buka manset dari lengan 

kecuali jikaada rencana untuk mengulang. Bantu klien untuk kembali ke 

posisi yang nyaman dantutup kembali lengan atas. 

9. Beritahu hasil pemeriksaan kepada responden. 

10. Cuci tangan 

11. Catat tekanan darah, tanggal, waktu pengukuran pada lembar observasi. 
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Lampiran 8Lembar Observasi Pengukuran Mean Arterial Pressure 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 

PENGUKURAN MEAN ARTERIAL PRESSURE 
Kode : 

A: PRE TEST  

Hari/tanggal   :  

Waktu    :  

Pertemuan ke   :  

Hasil pengukuran  :   mmHg 

 

B: POST TEST 

Hari/tanggal   :  

Waktu    :  

Pertemuan ke   :  

Hasil pengukuran  :   mmHg. 
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HASIL ANALISIS 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

delta_nyeri_intervensi .245 16 .011 .891 16 .057 

Delta_nyeri_kontrol .192 16 .117 .933 16 .269 

 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

    

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Delta_MAP_intervensi .163 16 .200
*
 .902 16 .087 

Delta_map_kontrol .133 16 .200 .936 16 .302 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

nyeri _pre_intervensi Mean 6.5000 .40825 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 5.6298  

Upper Bound 7.3702  

5% Trimmed Mean 6.5000  

Median 6.0000  

Variance 2.667  

Std. Deviation 1.63299  

Minimum 4.00  

Maximum 9.00  

Range 5.00  

Interquartile Range 3.00  

Skewness .420 .564 

Kurtosis -1.089 1.091 
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Descriptives 

   Statistic Std. Error 

nyeri_pre_kontrol Mean 7.4375 .48278 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 6.4085  

Upper Bound 8.4665  

5% Trimmed Mean 7.4861  

Median 7.5000  

Variance 3.729  

Std. Deviation 1.93111  

Minimum 4.00  

Maximum 10.00  

Range 6.00  

Interquartile Range 3.00  

Skewness -.273 .564 

 -1.278 1.091 

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

nyeri_post_intervensi Mean 5.0625 .44224 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 4.1199  

Upper Bound 6.0051  

5% Trimmed Mean 5.0139  

Median 5.0000  

Variance 3.129  

Std. Deviation 1.76895  

Minimum 3.00  

Maximum 8.00  

Range 5.00  

Interquartile Range 3.50  

Skewness .388 .564 

Kurtosis -1.116 1.091 
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Descriptives 

   Statistic Std. Error 

nyeri_post_kontrol Mean 6.2500 .47871 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 5.2296  

Upper Bound 7.2704  

5% Trimmed Mean 6.2778  

Median 6.5000  

Variance 3.667  

Std. Deviation 1.91485  

Minimum 3.00  

Maximum 9.00  

Range 6.00  

Interquartile Range 3.75  

Skewness -.146 .564 

Kurtosis -1.213 1.091 

 

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

map_pre_intervensi Mean 93.4375 2.70180 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 87.6787  

Upper Bound 99.1963  

5% Trimmed Mean 93.4861  

Median 91.5000  

Variance 116.796  

Std. Deviation 1.08072E1  

Minimum 73.00  

Maximum 113.00  

Range 40.00  

Interquartile Range 15.25  

Skewness .096 .564 
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Kurtosis 

-.313 

1.091 

 

 

map_pre_kontrol Mean 94.9375 2.57143 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 89.4566  

Upper Bound 1.0042E2  

5% Trimmed Mean 94.0417  

Median 93.0000  

Variance 105.796  

Std. Deviation 1.02857E1  

Minimum 83.00  

Maximum 123.00  

Range 40.00  

Interquartile Range 11.50  

Skewness 1.307 .564 

Kurtosis 2.633 1.091 

 

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

map_post_intervensi Mean 95.8125 2.13545 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 91.2609  

Upper Bound 1.0036E2  

5% Trimmed Mean 95.7361  

Median 97.0000  

Variance 72.962  

Std. Deviation 8.54181  

Minimum 80.00  

Maximum 113.00  

Range 33.00  

Interquartile Range 11.50  

Skewness -.090 .564 

Kurtosis .096 1.091 

map_post_kontrol Mean 93.0000 2.41868 
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95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 87.8447  

Upper Bound 98.1553  

5% Trimmed Mean 93.0000  

Median 93.0000  

Variance 93.600  

Std. Deviation 9.67471  

Minimum 73.00  

Maximum 113.00  

Range 40.00  

Interquartile Range 8.25  

Skewness .376 .564 

Kurtosis 1.143 1.091 

 

 

Descriptive Statistics 

 pijatkaki

_ambul

asidini Mean Std. Deviation N 

Nyeri 1 4.7500 1.39044 16 

2 6.2500 1.91485 16 

Total 5.5000 1.81392 32 

Map 1 95.8125 8.54181 16 

2 93.0000 9.67471 16 

Total 94.4062 9.09044 32 

 
Box's Test of 

Equality of 
Covariance Matrices

a
 

Box's M 6.464 

F 1.999 

df1 3 

df2 1.620E5 

Sig. .112 
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Multivariate Tests
b
 

Effect Value F 

Hypothesis 

df Error df Sig. 

Partial 

Eta 

Squared 

Intercept Pillai's Trace .992 1.695E3
a
 2.000 29.000 .000 .992 

Wilks' Lambda .008 1.695E3
a
 2.000 29.000 .000 .992 

Hotelling's Trace 116.915 1.695E3
a
 2.000 29.000 .000 .992 

Roy's Largest 

Root 
116.915 1.695E3

a
 2.000 29.000 .000 .992 

pijatkaki_ambula

sidini 

Pillai's Trace .213 3.931
a
 2.000 29.000 .031 .213 

Wilks' Lambda .787 3.931
a
 2.000 29.000 .031 .213 

Hotelling's Trace .271 3.931
a
 2.000 29.000 .031 .213 

Roy's Largest 

Root 
.271 3.931

a
 2.000 29.000 .031 .213 

 

a. Exact statistic 

       

b. Design: Intercept + pijatkaki_ambulasidini      

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

 F df1 df2 Sig. 

nyeri 2.590 1 30 .118 

map .002 1 30 .961 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + pijatkaki_ambulasidini 
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Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

 F df1 df2 Sig. 

nyeri 2.590 1 30 .118 

map .002 1 30 .961 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Depend

ent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial 

Eta 

Square

d 

Corrected Model nyeri 18.000
a
 1 18.000 6.429 .017 .176 

map 63.281
b
 1 63.281 .760 .390 .025 

Intercept nyeri 968.000 1 968.000 345.714 .000 .920 

map 285201.281 1 285201.281 3.425E3 .000 .991 

pijatkaki_ambu

lasidini 

nyeri 18.000 1 18.000 6.429 .017 .176 

map 63.281 1 63.281 .760 .390 .025 

Error nyeri 84.000 30 2.800    

map 2498.438 30 83.281    

Total nyeri 1070.000 32     

map 287763.000 32     

Corrected 

Total 

nyeri 102.000 31     

map 2561.719 31     

a. R Squared = .176 (Adjusted R Squared = .149)     

b. R Squared = .025 (Adjusted R Squared = -.008) 
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Parameter Estimates 

Depend

ent 

Variable 

Parameter B Std. Error t Sig. 

95% Confidence Interval 

Partial Eta 

Squared 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

nyeri 

Intercept 6.250 .418 14.940 .000 5.396 7.104 .882 

[pijatkaki_ambul

asidini=1.00] 
-1.500 .592 -2.535 .017 -2.708 -.292 .176 

[pijatkaki_ambul

asidini=2.00] 
0

a
 . . . . . . 

map 

Intercept 93.000 2.281 40.763 .000 88.341 97.659 .982 

[pijatkaki_ambul

asidini=1.00] 
2.812 3.226 .872 .390 -3.777 9.402 .025 

[pijatkaki_ambul

asidini=2.00] 
0

a
 . . . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 
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