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MOTTO 

Awal dari kegagalan adalah selangkah untuk menuju kesuksesan 

Dimana ada persiapan disitu slalu ada kesempatan. 

Awal dari kesempatan dalam menuju kesuksesan  

Kamu harus menciptakannya menjadi kenyataan. 

Bertambah tua itu bukan berarti kehilangan masa muda 

Tapi semua adalah babak baru menuju kesuksesan yang kalian impikan. 

Slalu berdoa dan semangat, pantang mundur disetiap rintangan yang 

dilalui, sampai allah menghentikan langkah kita. 
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LITERATUR REVIEW INTERVENSI TERAPI MASSAGE 

TERHADAP TINGKAT NYERI PADA PASIEN 

POST OPRASI LAPARATOMI 

 

Edi Saputra 

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indoensia  

Email : Edipoltek1b@gmail.com 

ABSTRAK 

 

Latar belakang : Laparatomi merupakan jenis operasi bedah mayor yang dilakukan di 

daerah abdomen dengan melakukan penyayatan pada lapisan-lapisan dinding abdomen 

untuk mendapatkan bagian organ abdomen yang mengalami masalah (perdarahan, 

perforasi, kanker, dan obstruksi).Sayatan berkas operasi menimbulkan rasa nyeri yang 

berefek pada fisik dan psikologis pasien. Penatalaksaan nyeri selain terapi farmakologi 

dapat juga dilakukan dengan terapi Non Farmakologi salah satunya dengan Teknik Terapi 

Massage.Tujuan : Dari literature review adalah untuk mereview pengaruh   

penggunaan terapi Massage terhadap tingkat nyeri pada pasien post oprasi laparotomi. 

Metodologi : Pencarian artikel menggunakan Google Cindekia untuk menemukan artikel 

sesuai kriteria inklusi dan ekslusi kemudian di lakukan review. Hasil :  berdasarkan 4 

penilitian di dapatkan bahwa terapi Massage  terbukti secara signifikan dapat membantu  

penurunan tingkat nyeri pada pasien post oprasi laparatomi. Pembahasan : Terapi Massage 

sebagai manipulasi jaringan lunak dengan tangan untuk menghasilkan efek positif pada 

fungsi berbagai sistem tubuh. Penurunan skala nyeri dilakukan terapi pemiijatan juga 

berpengaruh karena terapi Massage mempunyai peranan penting dalam mengurangi rasa 

nyeri dengan cara memberikan stimulus sensasi pijat sehinnga hormon endorpin, hormon 

serotonin, dan hormon dopamin meningkat, dengan meningkatnya hormon tersebut 

sehingga aktifitas saraf simpatis menurun dan tubuh klien lebih terasa rilek.Simpulan : 

Hasil litertur review ini menunjukan bahwa terapi Massage terbukti dapat membantu 

penurunan tingkat nyeri yang signifikan setelah dilakukan terapi Massage, karena terapi 

Massage mempunyai peranan penting dalam mengurangi rasa nyeri dengan cara 

memberikan stimulus sensasi pijat sehinnga hormon endorpin, hormon serotonin, dan 

mailto:Edipoltek1b@gmail.com
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hormon dopamin meningkat, dengan meningkatnya hormon tersebut sehingga aktifitas saraf 

simpatis menurun dan tubuh lebih terasa rilek. selain ekonomis, mudah dilakukan, terapi 

Massage  tidak menimbulkan adiksi , dapat digunakan kapan saja dan tidak meiliki 

efek samping pada pasien. 

Kata Kunci : Terapi Massage, Tingkat nyeri,Laparatomi 
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ABSTRACT 

 

Background: Laparatomy is a type of major surgical operation performed in the abdominal 

area by making cuts on the lining of the abdominal wall to get parts of the abdominal organs 

that are experiencing problems (bleeding, perforation, cancer, and obstruction). Incision of the 

operating file causes pain that has an effect on the physical and psychological patient. Pain 

management in addition to pharmacological therapy can also be done with non-

pharmacological therapy, one of which is with massage therapy techniques. Objective: From 

the literature review is to review the effect of the use of massage therapy on pain levels in post-

operative laparotomy patients. Methodology: Search for articles using Google Cindekia to find 

articles according to inclusion and exclusion criteria then do a review. Results: Based on 4 

studies found that massage therapy was proven to be able to significantly reduce the level of 

pain in patients with postoperative Laparatomy. Discussion: Massage therapy as manipulation 

of soft tissue by hand to produce positive effects on the functioning of various body systems. 

The reduction in pain scale by massage therapy also has an effect because massage therapy has 

an important role in reducing pain by stimulating massage sensations so that the endorphins, 

serotonin, and dopamine hormones increase, with these hormones increasing so that 

sympathetic nerve activity decreases and the client's body is more pronounced relax. 

Conclusion: The results of this review litertur show that therapy massage is proven to help 

reduce the level of pain significantly after massage therapy, because massage therapy has an 

important role in reducing pain by providing a stimulus for massage sensation so that the 

endorphin hormone, serotonin hormone, and dopamine hormone increase, with an increase in 

these hormones so that sympathetic nerve activity decreased and the body feels more relaxed. 

besides economical, easy to do, massage therapy does not cause addiction, can be used at any 

time and has no side effects on patients. 

 

Keywords: Massage therapy, Pain level, Laparatomi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Laparatomi merupakan pembedahan abdomen, membuka selaput perut dengan 

operasi yang dilakukan untuk memeriksa organ-organ perut dan yang tidak dapat 

dihindari. Sebanyak 77% pasien pasca bedah mendapatkan pengobatan nyeri yang 

tidak adekuat dengan 71% masih mengalami nyeri setelah diberi obat dan 80%-nya 

mendeskripsikan masih mengalami nyeri tingkat sedang hingga berat (Nurdiansyah, 

2015). 

           Menurut WorldHealth Organization (WHO) kasus pembedahan merupakan 

masalah kesehatan masyarakat. Diperkirakan sebanyak 11% dari beban penyakit di 

dunia bisa ditanggulangi dengan tindakan pembedahan (Depkes RI, 2015). Data 

Tabulasi Nasional Berdasarkan di Afrika dengan dua daerah terdapat 848 kasus 

laparatomi, dimana 527 kasus (62.1%) bagian obstetri dan ginekologi dan 321 kasus 

(37.9%) di bagian bedah umum, di Cameroon pada tahun 2014 terdapat 1276 kasus 

laparatomi dengan 449 kasus (35%) di bagian obsetri dan ginekologi dan 827 kasus 

(65%) bagian bedah umum, dan pada tahun 2015 di Rwanda menunjukan 

peningkatan angka kejadian kasus laparatomi (Ngowe dkk, 2014 dalam Baison, 

2017). 

Di indonesia tindakan bedah menempati urutan ke 11 dari 50 pertama 

pola penyakit dengan persentase 12,8% dan diperkirakan 32% diantaranya adalah 

tindakan bedah laparotomi dan pada bulan Januari sampai September 2015 telah 

melayani pasien pembedahan sebanyak 928 pasien dengan 420 (46,25%) 

merupakan pembedahan laparatomi (Nurwahyuningati dkk, 2016). 

Masalah keperawatan yang terjadi pada pasien pasca laparatomi meliputi 

nyeri yang disebabkan oleh luka operasi. Proses timbulnya keluhan nyeri pada 

pasien pasca bedah yaitu pada setiap keluhan nyeri terdapat suatu rangsangan, 
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setelah itu pasien menyadari adanya nyeri, baru kemudian mengalami sensasi 

nyeri. Akhirnya, timbul reaksi terhadap sensasi nyeri dalam bentuk sikap dan 

perlaku verbal Maupun nonverbal untuk mengemukakan apa yang dirasakannya 

(Sjamsuhidajat, 2010). 

Nyeri dapat diatasi dengan penatalaksanaan nyeri yang bertujuan untuk 

meringankan atau mengurangi rasa nyeri sampai tingkat kenyamanan yang 

dirasakan oleh klien. Penatalaksanaan nyeri farmakologi mencangkup penggunaan 

opioid (narkotik), obat-obatan NSAID (Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs) 

dan analgesik penyerta atau koanalgesik (Kozier, 2010).Sedangkan penanganan  

untuk mengurangi nyeri pada post operasi laparatomi dapat dilakukan secara non-

farmakologi. Salah satu dari terapi non-farmakologi adalah masase punggung. 

Terapi masase/pijat merupakan terapi dengan pendekatan holistik yang berfungsi 

menurunkan tekanan darah, denyut jantung, memperbaiki pernafasan, dan 

meningkatkan aliran kelenjer limphe ke saluran pembuluh darah dan membantu 

pengeluaran sisa metabolisme dan mengurangi kekakuan, menjadikan tubuh 

menjadi rilek dan meningkatkan tidur, meningkatkan pergerakan sendi, mengurangi 

nyeri secara alami dan memperbaiki kesehatan pada umumnya (Potter & Perry, 

2010). 

Untuk melakukan terapi masase biasanya menggunakan lotion, serbuk talk, 

sabun, ataupun minyak ramuan tertentu (essensial oil) yang berfungsi untuk 

mengurangi gesekan, tidak merusak kulit dan memudahkan saat memijit. Selain itu, 

ada juga yang menggunakan minyak aromaterapi sebagai pengganti lotion seperti 

aromaterapi amyris, avocado, jasmine, rosemary, eucalyptus dan lavender 

(Nurgiwiati, 2015) 

Menurut Abdelaziz dan Mohammed tahun 2014, teknik hand massage yang 

paling umum digunakan adalah teknik effleurage (mengusap) karena teknik ini lebih 

ringan dilakukan dan teknik patrissage (menekan). Teknik hand massage dilakukan 
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selama 10 menit, setiap ekstremitas dilakukan selama 5 menit, 1 hari dengan 1 kali 

perlakuan. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mereview kembali 

jurnal yang berkaitan dengan “Intervensi terapi Massage terhadap tingkat nyeri pada 

pasien post oprasi laparatomi, Penelitian tersebut di ambil untuk dilakukan analisis 

melalui literature review. 

B. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mengidentifikasi keefektifan penggunaan terapi massage terhadap tingkat 

nyeri pada pasien post oprasi laparatomi. 

2. Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi cara penggunaan terapi massage terhadap tingkat nyeri 

pada pasien post oprasi laparatomi. 

2. Mengidentifikasi dampak penggunaan terapi massage terhadap tingkat 

nyeri pada pasien post oprasi laparatomi. 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Design penelitian yang masuk dalam literatur review ini menggunakan 

desain Literatur review. Tipe study yang direview adalah semua jenis penelitian 

yang menggunakan terapi Massage untuk membantu proses mengurangi tingkat 

nyeri. 

Intervensi yang masuk dalam kriteria inklusi adalah Intervensi terapi 

Massage dengan tipe outcome berbatas pada pengaruh terapi Massage terhadap 

tingkat nyeri. Literture review ini disusun melalui penelusuran artikel penelitian 

yang sudah terpublikasi. Populasi sampelnya adalah seluruh sampel dengan 

berbagai jenis post oprasi laparatomi yang mendapatkan perlakuan terapi Massage 

untuk membantu pengurangan tingkat nyeri. 

Penelusuran dilakukan menggunakan Google scholar dengan kata kunci 

tiap variabel yang telah dipilih. Artikel yang ditemukan dibaca dengan cermat 

untuk melihat apakah artikel memenuhi kriteria inklusi penulis untuk dijadikan 

sebagai literatur dalam penulisan  literature review. Artikel yang masuk dalam 

kriteria inlklusi dianalisis, diekstraksi dan disintesis kemudian ditentukan 

evidancenya. Dari hasil ekstraksi dan analisis diharapkan akan ditemukan sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan intervensi keperawatan 

di rumah sakit ataupun tatanan komunitas. 

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul penelitian, 

nama peneliti, tahun publikasi, metode, jumlah sampel, hasil dan kesimpulan 

penelitian lengkap dengan nilai signifikansinya. Intisari yang diambil kemudian 

dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca. Setelah 

dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi didapatkan 4 artikel, 4 
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artikel tersebut kemudian dianalisis. Di bawah ini merupakan 4 daftar artikel yang 

di ekstraksi dalam bentuk table : 

 

Penulusuran menggunakan Google scholar  

Memasukan semua kata yang ada dalam  

judul literatur review 

 

 

Di spesifikan menggunakan kata kunci 

dan di spesifikan menjadi 5 Tahun 

terakhir (2015-2020) 

 

 

Di spesifikan dalam 3 tahun terakhir  

(2017-2020) 

 

 

Hasil artikel Literature untuk di analisis 

 

 

Gambar 1. Artikel Berdasarkan KriteriaInklusi dan Ekslusi 

 

120 Hasil 

110 Hasil 

79 Hasil 

4 Hasil 
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Tabel 2. Sinstesis/Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

 

PENULS 

DAN 

TAHUN 

TUJUAN 

PENELITIAN 

DESAIN 

PENELITIAN 

JUMLAH 

RESPONDEN/ 

SAMPEL 

TEMPAT 

PENELITIAN 

HASIL KESIMPULAN 

Weny 

Amelia 

Tahun 

Maret 

2020 

tujuan 

penelitian 
ini untuk 

mengetahi 

efektifitas 

hand 

massage 

terhadap 
skala nyeri 

post 

operasi 

laparatomi 

di RS Dr. 

Reksodiwi

ryo 
Padang. 

 

Desain 

penelitian ini 

quasi 

eksperimen 

rancangan 

pre and post 

test without 

control 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

purposive 

sampling, 

jumlah sampel 

sebanyak 10 

responden. 

Penelitian ini 

dilakukan di 

RS Dr. 

Reksodiwiry

o Padang. 

Hasil 
penelitian 
menunjukan 

rata-rata skala 
nyeri pasien 
sebelum 

dilakukan 
hand massage 
4,70 dan rata-
rata skala 

nyeri setelah 
dilakukan 
hand massage 
3,90. Terdapat 

efektifitas 
hand massage 
terhadap skala 
nyeri post 

operasi 
laparatomi di 
RS 

Dr.Reksodiwi
ryo Padang 
(p=0,003). 

Terdapat perbedaan 
secara bermakna skala 
nyeri pada pasien post 

operasi laparatomi 
sebelum dan sesudah 
dilakukan hand massage 

di RS Dr.Reksodiwiryo 
Padang. 
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Dewi 

Nurhanif

ah tahun 

februari 

2020 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

apakah ada 

pengaruh 

pemberian 

masase 

punggung 

menggunaka

n aromaterapi 

lavender 

terhadap 

penurunan 

intensitas 

nyeri pada 

pasien post 

operasi 

laparatomi 

Jenis 

penelitian ini 

pra 

ekspremental 

dengan 

bentuk 

penelitian 

one group 

pre-post test 

design. 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

pasien post 

operasi 

laparatomi.  

Populasi 

penelitian ini 

adalah seluruh 

pasien post 

operasi 

laparatomi di 

Rumah Sakit 

Banjarmasin. 

Sampel dalam 

penelitian ini 

sebanyak 15 

responden. 

Sampel diambil 

dengan teknik 

porpusive 

sampling 

Penelitian ini 

dilakukan di 

RS 

Banjarmasin 

Berdasarkan 

Hasil didapatkan 

signifikan p-

value=0,001 

yang berarti p-

value < α=0,05, 

sehingga 

menunjukkan 

ada perbedaan 

intensitas nyeri 

sebelum dan 

sesudah 

dilakukan 

masase 

punggung 

Hasil penelitian didapatkan 

bahwa dari 15 responden 

Intensitas nyeri 

responden sebelum 

diberikan perlakuan 

mayoritas menunjukkan 

nyeri sedang sebanyak 9 

orang (60%), setelah 

diberikan perlakuan 

terdapat peningkatan 

persentase nyeri ringan 

13% menjadi 47% dan 

nyeri berat dari 27% 

menjadi 0%. Ada 

pengaruh pemberian 

masase punggung 

menggunakan aromaterapi 

lavender terhadap 

penurunan intensitas nyeri 

pada pasien post operasi 

laparatomi. 
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Rizky 

Tiara 

Damaya

nti Tahun 

Maret 

2019 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

perbedaan 

intensitas 

nyeri antara 

pemberian 

terapi back 

massage 

dengan 

relaksasi 

genggam jari 

pada pasien 

yang 

mengalami 

pembedahan 

laparatomi di 

RSUD Ngudi 

Waluyo 

Wlingi 

Desain 

Penelitian ini 

menggunakn 

comparative 

study dengan 

pendekatan 

two group 

pre test - post 

test without 

control 

design. 

sampling yang 

digunakan 

adalah 

purposive 

sampling 

dengan sampel 2 

kelompok 

masing-masing 

kelompok 

berjumlah 17 

responden 

Penelitian ini 

dilakukan 

RSUD Ngudi 

Waluyo 

Wlingi 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

rata-rata 

intensitas nyeri 

sebelum terapi 

back massage 

adalah 4,21 dan 

sesudah terapi 

back massage 

menjadi 3,19 

sedangkan rata-

rata intensitas 

nyeri sebelum 

relaksasi 

genggam jari 

adalah 4,01 dan 

sesudah 

relaksasi 

genggam jari 

menjadi 2,94. 
Hasil uji statistik 

paired t test 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

perbedaan 

intensitas nyeri 

yang signifikan 

sebelum dan 

sesudah terapi 

back massage dan 

Intensitas nyeri seluruh 

responden sebelum 

diberikan terapi back 

massage adalah nyeri 

sedang dan setelah 

dilakukan terapi back 

massage seluruh responden 

mengalami 
 
nyeri ringan, hal ini 

disebabkan oleh 
 
beberapa factor  diantarany

a,waktu pertama 

pengambilan data, jenis 

anatesi, pengalaman 

operasi sebelumnya, jenis 

operasi, dan usia. 
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relaksasi 

genggam jari 

dengan p-

value=0,000 

(p<0,05) dan pada 

uji statistik 

independent test 

menunjukan 

bahwa tidak 

terdapat 

perbedaan yang 

bermakna 

terhadap 

intensitas nyeri 

antara pemberian 

terapi back 

massage dengan 

relaksasi 

genggam jari 

dengan nilai p-

value=0,312 

(p>0,05) yang 

berarti dapat 

menurunkan 

intensitas nyeri 

Yusrizal 

tahun 

2012 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

pengaruh 

teknik 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan desain 

quasi-

eksperimen 

Teknik 

pengambilan 

sampel adalah 

purposive 

sampling  

Penelitian ini 

dilakukan di 

ruangan 

bedah RSUD 

Dr. M. Zein 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan  

perbedaan rata-

rata skala nyeri 

kelompok  

setelah 

Maka dapat 

disimpulkan terdapat 

pengaruh pemberian 

teknik relaksasi nafas 

dalam dan masase 

terhadap skala nyeri 
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relaksasi 

nafas dalam 

dan masase 

terhadap 

penurunan 

nyeri pada 

pasien pasca 

apendiktomi 

di ruangan 

bedah RSUD 

Dr. M. Zein 

Painan 

dengan 

rancangan  
pretest-

posttest with 

control 

group. 

dengan sampel 

20 orang. 

Pengumpulan 

data di lakukan 

dengan 

menggunakan 

skala deskripsi 

verbal (verbal 

descriptor scale) 

untuk skala 

nyeri 

 

Painan 

Padang 

dilakukan 

pemberian 

teknik relaksasi 

nafas dalam dan 

masase kontrol 

pretest–posttest 

adalah 2,30 dan 

perbedaan rata-

rata skala nyeri 

kelompok 

eksperimen 

sebelum 

pemberian 

teknik relaksasi 

nafas dalam dan 

masase adalah 

3.50. Hasil uji 

statistik 

kelompok 

eksperimen dan 

kontrol di 

dapatkan nilai p 

= 0,000 

(p<0,05). 

pada pasien pasca 

apendiktomi di 

ruangan bedah RSUD 

Dr. M. Zein Painan 

tahun 2012. 
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BAB III 

HASIL 

A.  Mengidentifikasi ke efektifan penggunaan terapi Massage terhadap tingkat 

nyeri pada pasien post oprasi laparatomi. 

Artikel pertama,kedua,ketiga dan ke empat meunjukan bahwa terapi 

Massage Terdapat perbedaan secara bermakna skala nyeri pada pasien post 

operasi laparatomi sebelum dan sesudah dilakukan terapi Massage, hal ini 

dibuktikan dengan hasil menunjukan rata-rata skala nyeri pasien sebelum 

dilakukan hand massage rata-rata 4-5 dan rata-rata skala nyeri setelah dilakukan 

hand massage nyeri menurun dengan skala 2-3. Terdapat efektifitas hand 

massage terhadap skala nyeri post operasi laparatomi dengan nilai signifikan 

(p=0,003). 

A. Mengidentifikasi cara penggunaan terapi Massage terhadap tingkat nyeri 

pada pasien post oprasi laparatomi. 

Pada artikel pertama, ke dua, ke tiga dan ke empat terapi Massage 

menggunakan tehnik effleurage (mengusap) dan patrissage (menekan) Menurut 

Abdelaziz dan Mohammed tahun 2014, teknik hand massage yang paling umum 

digunakan adalah teknik effleurage (mengusap) karena teknik ini lebih ringan 

dilakukan dan teknik patrissage (menekan). Sehingga di dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik effleurage (mengusap) dan petrissage (menekan). 

Teknik hand massage dilakukan selama 10-15 menit, setiap ekstremitas dilakukan 

selama 5 menit, 1 hari dengan 1 kali perlakuan. 

B. Mengidentifikasi dampak penggunaan terapi Massage terhadap tingkat nyeri 

pada pasien post oprasi laparatomi. 

Berdasarkan ke empat artikel yang di review tidak terdapat dampak yang 

dapat mengganggu pasien atau terkomplikasi setelah di lakukannya terapi Massage. 

Pada artikel kedua sebelum melakukan terapi masase biasanya menggunakan 
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lotion, serbuk talk, sabun, ataupun minyak ramuan tertentu (essensial oil) yang 

berfungsi untuk mengurangi gesekan, tidak merusak kulit dan memudahkan saat 

memijit. Selain itu, ada juga yang menggunakan minyak aromaterapi sebagai 

pengganti lotion seperti aromaterapi amyris, avocado, jasmine, rosemary, 

eucalyptus dan lavender (Nurgiwiati, 2015). Aromaterapi yang menggunakan 

minyak lavender merupakan aromaterapi yang paling sering dilakukan dalam 

penelitian (Solehati & Kosasih, 2015). 
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BAB IV 

PEMBAHSAN 

 

A.  Mengidentifikasi ke efektifan penggunaan terapi Massage terhadap tingkat 

nyeri pada pasien post oprasi laparatomi. 

Terapi massage adalah sebagai manipulasi jaringan lunak dengan tangan 

untuk menghasilkan efek positif pada fungsi berbagai sistem tubuh (Abdelaziz 

& Mohammed, 2014). Massage juga merupakan bentuk bahan dan metode dari 

jaringan tubuh untuk kenyamanan, dan penghilang rasa sakit (Irani dkk, 2015). 

Artikel pertama,kedua,ketiga dan ke empat meunjukan bahwa terapi 

Massage Terdapat perbedaan secara bermakna skala nyeri pada pasien post 

operasi laparatomi sebelum dan sesudah dilakukan terapi Massage, hal ini 

dibuktikan dengan hasil menunjukan rata-rata skala nyeri pasien sebelum 

dilakukan hand massage rata-rata 4-5 dan rata-rata skala nyeri setelah dilakukan 

hand massage nyeri menurun dengan skala 2-3. Terdapat efektifitas hand 

massage terhadap skala nyeri post operasi laparatomi dengan nilai signifikan 

(p=0,003). 

Berdasarkan ke empat jurnal yang saya review masing-masing jurnal 

terdapat penurunan skala nyeri yang signifikan dimana adanya perbedaan 

penurunan tingkat nyeri sebelum dilakukan terapi Massage dan setelah 

dilakukan terapi Massage. Berdasarakn teori Abdelaziz & Mohammed, 2014. 

menurut saya terapi Massage dapat memanipulasi atau mengalihkan perhatian 

positif terhadap rasa nyeri sehingga sangat efektif skali dilakukan  pada pasien 

post oprasi laparatomi. 

Penurunan skala nyeri dilakukan terapi pemiijatan juga berpengaruh karena 

terapi Massage mempunyai peranan penting dalam mengurangi rasa nyeri 

dengan cara memberikan stimulus sensasi pijat sehinnga hormon endorpin, 
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hormon serotonin, dan hormon dopamin meningkat, dengan meningkatnya 

hormon tersebut sehingga aktifitas saraf simpatis menurun dan tubuh lebih 

terasa rilek  

B. Mengidentifikasi cara penggunaan terapi Massage terhadap tingkat nyeri 

pada pasien post oprasi laparatomi. 

Pada artikel pertama, ke dua, ke tiga dan ke empat terapi Massage 

menggunakan tehnik effleurage (mengusap) dan patrissage (menekan) Menurut 

Abdelaziz dan Mohammed tahun 2014, teknik hand massage yang paling umum 

digunakan adalah teknik effleurage (mengusap) karena teknik ini lebih ringan 

dilakukan dan teknik patrissage (menekan). Sehingga di dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik effleurage (mengusap) dan petrissage (menekan). 

Teknik hand massage dilakukan selama 10-15 menit, setiap ekstremitas dilakukan 

selama 5 menit, 1 hari dengan 1 kali perlakuan. 

Pada ke empat jurnal yang saya review rata-rata penggunaan terapi 

Massage menggunakan tehnik effleurage (mengusap) dan patrissage (menekan) 

seperti teori yang dikatakan Abdelaziz dan Mohammed tahun 2014 pada jurnal 

pertama yang saya reviuw ini sangat efektif skali digunakan sesuai frekwensi 

penggunaan ataupun tehnik terapi Massage sesuai kebutuhan disetiap masing-

masing individu dalam penurunan tingkat nyeri. 

C. Mengidentifikasi dampak penggunaan terapi Massage terhadap tingkat nyeri 

pada pasien post oprasi laparatomi. 

Berdasarkan ke empat artikel yang di review tidak terdapat dampak yang 

dapat mengganggu pasien atau terkomplikasi setelah di lakukannya terapi Massage. 

Pada artikel kedua sebelum melakukan terapi masase biasanya menggunakan 

lotion, serbuk talk, sabun, ataupun minyak ramuan tertentu (essensial oil) yang 

berfungsi untuk mengurangi gesekan, tidak merusak kulit dan memudahkan saat 

memijit. Selain itu, ada juga yang menggunakan minyak aromaterapi sebagai 
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pengganti lotion seperti aromaterapi amyris, avocado, jasmine, rosemary, 

eucalyptus dan lavender (Nurgiwiati, 2015). Aromaterapi yang menggunakan 

minyak lavender merupakan aromaterapi yang paling sering dilakukan dalam 

penelitian (Solehati & Kosasih, 2015). 

Dalam melakukan terapi Massage baik menggunakan tehnik effleurage 

(mengusap) dan patrissage (menekan) sebaiknya menggunakan lotion atau minyak 

urut agar mengurangi gesekan yang mengakibatkan kerusakan pada kulit dan dapat 

memudahkan penggunaan terapi Massage seperti yang sudah dijelaskan pada teori 

Nurgiwiati, 2015. 

Meski jumlah artikel yang melihat pengaruh intervensi terapi Massage 

terhadap tingkat nyeri masi sedikit, intervensi terapi Massage ini memiliki 

peluang yang besar untuk di praktekan di tatanan klinis dan komunitas 

khususnya di indonesia. Kondisi ini didukung oleh bnyaknya kelebihan dari 

terapi Massage , selain ekonomis, mudah dilakukan, terapi Massage  tidak 

menimbulkan adiksi , dapat digunakan kapan saja dan tidak meiliki efek 

samping bila diberikan pada pasien post operasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Hasil Literatur review ini menunjukan bahwa terapi massage terbukti 

dapat membantu dalam penurunan tingkat nyeri yang signifikan setelah 

dilakukan terapi massage baik menggunakan tehnik effleurage (mengusap) dan 

patrissage (menekan) yang dilakukan selama 10-15 menit, karena terapi 

Massage mempunyai peranan penting dalam mengurangi rasa nyeri dengan cara 

memberikan stimulus sensasi pijat untuk memanipulasi rasa nyeri sehingga 

hormon endorpin, hormon serotonin, dan hormon dopamin meningkat, dengan 

meningkatnya hormon tersebut sehingga aktifitas saraf simpatis menurun dan 

tubuh lebih terasa rileks. selain ekonomis, mudah dilakukan, terapi Massage  

tidak menimbulkan dampak komplikasi yang terjadi pada pasien dalam 

penggunaan terapi massage , terapi massage dapat digunakan kapan saja dan 

tidak meiliki efek samping pada pasien. 
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