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ABSTRAK   

 
Anwar, NIM : P00320017005 “Manajemen Terapi Pijat Terhadap Kontrol 

Nyeri Pada Pasien Post Operasi”. Dibimbing oleh Lena Atoy,SST, M.Kes dan Ibu 

Dali, SKM.,MKes. Operasi adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan 

cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan 

ditangani. Salah satu metode yang efektif dalam mengurangi nyeri operasi secara 

nonfarmakologi adalah dengan metode terapi pijat. Tujuan literatur review adalah 

untuk mengetahui penerapan terapi pijat dalam manajemen nyeri terhadap kontrol 

nyeripada pasien post operasi. Penelusuran dilakukan menggunakan Google 

Search dengan kata kunci tiap variabel yang telah di pilih. Setelah dilakukan 

seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi didapatkan 5 artikel. Hasil literature 

review ini menunjukkan bahwa terapi terapi pijat dapat membantu mengontrol 

nyeri pada pasien post operasi. Intervensi ini Terapi pijat lebih mudah di pelajari, 

ekonomis, dapat digunakan kapan saja. Hasil literature review ini menunjukkan 

bahwa terapi terapi pijat dapat membantu mengontrol nyeri pada pasien post 

operasi. Intervensi ini Terapi pijat lebih mudah di pelajari, ekonomis, dapat 

digunakan kapan saja. artikel yang melihat pengaruh intervensi terapi pijat 

terhadap kontrol nyeri pada pasien post operasi masih sedikit, Ada beberapa hal 

dimana kondisi pasien yang tidak dapat menggunakan terapi pijat tersebut seperti, 

pasien post operasi patah tulang, pasien dengan diagnosa penyakit menular, pasien 

yang mempunyai penyakit kulit, dan pasien yang mengalami pembengkakan 

akibat kanker atau tumor. Dengan adanya literatur reviuw ini diharapkan bisa 

menjadi bahan masukan dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dalam 

hal penanganan nyeri non farmakologi, serta labih di kembangkan lagi tehnik-

tehnik pijat dalam manajemen kontrol nyeri. 

 

 

 

Kata Kunci   : Manajemen Nyeri, Terapi Pijat, Post Operasi 

Daftar Pustaka   : 13 Literatur (2005-2019) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Operasi adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif 

dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Pembukaan 

tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuat sayatan. Setelah bagian yang akan 

ditangani ditampilkan dilakukan tindakan perbaikan yang akan diakhiri dengan 

penutupan dan penjahitan luka (Syamsuhidajat, 2010). 

Setiap pembedahan selalu berhubungan dengan insisi/ sayatan yang 

merupakan trauma atau kekerasan bagi penderita yang menimbulkan berbagai 

keluhan dan gejala. salah satu keluhan yang sering dikemukakan adalah nyeri 

(Saymsuhidajat, 2005). Insiden jari pada pasien kritis lebih besar dari 

50%,  pengalaman nyeri dirasakan ketika istirahat maupun selama menjalani 

prosedur yang rutin dilaksanakan (Chanques et al,2006). Menurut IASP ( 

International Association for the study of Pain), adalah sensori subjektif dan 

emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan 

jaringan aktual Maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya 

kerusakan (Smeltzer & Bare, 2005).  

Nyeri setelah pembedahan merupakan hal yang fisiologis, tetapi hal ini 

merupakan salah satu keluhan yang paling ditakuti oleh klien setelah 

pembedahan.   Post operasi merupakan salah satu dari masalah-masalah Keluhan 

pasien tersering di rumah sakit sebagai konsekuensi pembedahan yang tidak dapat 

dihindari. sebanyak 77% pasien post operasi mendapatkan pengobatan nyeri yang 
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tidak adekuat dengan 71% masih mengalami nyeri setelah diberi obat dan 80% nya 

mendeskripsikan masih mengalami nyeri tingkat sedang hingga berat (Katz, 2006) 

Nyeri adalah bentuk ketidak nyamanan baik sensori maupun emosional yang 

berhubungan dengan risiko atau aktualnya kerusakan jaringan tubuh, bisa juga 

karena suatu mekanisme proteksi bagi tubuh, timbul ketika jaringan sedang rusak 

dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rasa nyeri 

(Andarmoyo, 2013). 

Nyeri operasi dapat menyebabkan kecemasan pada pasien dan stress yang 

tinggi. Oleh Karena itu diperlukan tindakan penurunan nyeri baik secara 

farmakologi maupun nonfarmakologi. Salah satu metode yang efektif dalam 

mengurangi nyeri operasi secara nonfarmakologi adalah dengan metode terapi pijat. 

Terapi pijat adalah melakukan tekanan tangan pada jaringan lunak, biasanya otot, 

atau ligamentum, tanpa menyebabkan gerakan atau perubahan posisi sendi untuk 

meredakan nyeri, menghasilkan relaksasi dan atau memperbaiki sirkulasi.  

Pada Penelitian sebelumnya penulis mendapatkan  lima artikel, dimana  

artikel pertama dengan penulis Rizky Tiara Damayanti dkk, yang berjudul 

Perbedaan Intensitas Nyeri Antara Pemberian Terapi Back Massage Dengan 

Relaksasi Genggam Jari Pada Pasien Post Laparatomi, artikel ke dua dengan 

penulis Devi Permata Sari dkk, yang berjudul Efektivitas Foot Massage Dan 

Kompres Hangat Terhadap Nyeri Post Operasi Sectio Caesarea Di Rumah Sakit 

Islam Klaten, Artikel ke tiga dengan penulis Eva Yunitasari dkk yang berjudul 

Efektivitas Hand Massage, Foot Massage Dan Kombinasi Terhadap Intensitas 

Nyeri Pasien Post Sectio Caesarea, dan artikel  ke empat dengan penulis Annisa 

Nur Nazmi, yang berjudulPengaruh Pijat Kaki Dan Ambulasi Dini Terhadap 
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Perubahan  Nyeri Dan Mean  Arterial Pressure Pada Pasien Post Operasi 

Laparatomi Berbasis Teori Comfort Kolcaba  

Dengan dukungan teori, pengamatan dan literature reviuw yang dilakukan 

pada pasien yang menggunakan  manajemen terapi pijat sebagai kontrol nyeri pada 

pasien post operasi maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai 

manajemen terapi pijat terhadap kontrol nyeri pada pasien post operasi.  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah manajemen terapi pijat terhadap kontol nyeri  pada pasien post 

operasi? 

C. Tujuan Penelitin 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penerapan terapi pijat dalam manajemen nyeri terhadap  

kontrol nyeri pada pasien post operasi 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui secara spesifik manajemen terapi pijat terhadap 

kontrol nyeri 

b. Untuk mengetahui hasil terapi pijat terhadap kontrol nyeri pada pasien 

post operasi. 

D. Manfaat 

1.  Bagi Rumah Sakit 

Dapat menambah ilmu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 

khususnya untuk Penerapan Terapi Pijat dalam Manajemen Nyeri pada 

Pasien post Operasi 
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2. Bagi Klien (Pasien) 

Memperoleh pengetahuan tentang gangguan rasa nyaman pada pasien Post 

operasi serta meningkatkan kemandirian danpengalaman untuk mengurangi 

rasa nyeri. 

3. Bagi Pengembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan 

 Menambah ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan dalam 

pemenuhan kebutuhan gangguan rasa nyaman (nyeri). 
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BAB II 

METODE 

A. Strategi Pencarian literatur 

Penelusuran dilakukan menggunakan Google Search dengan kata kuci 

tiap variabel yang telah di pilih. Artikel yang ditemukan dibaca dengan cermat 

untuk melihat apakah artikel memenuhi kriteria inklusi penulis untuk dijadikan 

sebagai literatur dalam penulisan literature review. Pencaharian berbatas 

mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2019 yang diakses fulltext dalam format 

pdf dan microsoft word serta memiliki desain. Artikel penelitian yang 

terpublikasi melakukan terapi pijat serta mampu membantu kontol nyeri akan 

dimasukkan dalam literature review. 

Tabel 1. Strategi Pencarian Data 

Strategi Pencarian Data 

Langkah Pencarian data 

1. Massage Therapy atau Terapi pijat 

2. Kontrol Nyeri Post Operasi atau Manajemen nyeri Post Operasi 

3. #1 and #2 

 

Design penelitian yang masuk dalam literatur review ini menggunakan desain 

quasi eksperiment. Jenis metode penelitian ini merupakan metode terbaik dalam 

menjawab pertanyaan klinis di lapangan. Tipe study yang direview adalah semua 

jenis penelitian yang menggunakan terapi pijat untuk membantu proses 

penyembuhan luka. Partisipan yang ditentukan untuk direview tidak dibatasi. 

Semua jenis sampel dimasukkan sebagai sampel yang diamati dalam literature 

review.  
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B. Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

Dalam mengumpulkan data, jumlah jurnal yang digunakan adalah 

minimal 4 jurnal atau pun karya tulis yang terpublikasi, dengan memperhatikan 

kriteria yang meliputi kriteria inklusi dan eksklusi ,dimana kriteria tersebut 

menentukan atau tidaknya junal digunakan.  

Pada literatur reviuw ini kriteria inklusi adalah kriteria dimana subjek 

penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian yang memenuhi syarat 

sebagai sampel (Notoatmodjo,  2002), dalam  intervensi yang masuk dalam 

kriteria inklusi adalah Terapi Pijat dengan Tipe outcome berbatas pada 

Manajemen terapi pijat terhadap kontrol nyeri, sedangkan kriteria eksklusi 

merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel 

karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian (Notoatmodjo, 2002),.    

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.  

C. Hasil Pencarian dan Seleksi Study 

literature review ini disusun melalui penelusuran artikel penelitian yang 

sudah terpublikasi. Populasi sampelnya adalah seluruh sampel dengan berbagai 

jenis post operasi yang mendapatkan perlakuan manajemen terapi pijat dalam 

kontol nyeri . 

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul penelitian, 

nama peneliti, tahun publikasi, metode, jumlah sampel dari kelompok 
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intervensi maupun kelompok kontrol, alat yang yang digunakan selama 

penelitian, hasil dan kesimpulan penelitian lengkap dengan nilai 

signifikansinya. Intisari yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam sebuah 

tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca.  

Untuk mencari artikel, penulis melakukan pencarian menggunakan kata 

kunci yang sudah disusun. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria 

inklusi dan ekslusi didapatkan 4 artikel. 
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Tabel.2 Sinstesis / Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

Studi/Outhor Peneliti 
Tempat 

Penelitian 

Jumlah 

Sampel 
Usia 

Kelompok Metode 

Penelitian/ 

Alat Ukur 

Outcome 

Intervensi Kontrol 

Perbedaan 

Intensitas Nyeri 

Antara Pemberian 

Terapi Back 

Massage Dengan 

Relaksasi 

Genggam Jari 

Pada Pasien Post 

Laparatomi. 

(2019) 

Rizky Tiara 

Damayanti, 

Isnaeni, 

Joko 

Wiyono 

Jawa Timur 34 sampel 

dimana 17 

sampel untuk 

terapiBack 

Massage dan 

17 sampe 

untuk rekasasi 

genggam jari 

- Kelompok 

intervensi adalah 

pasien post 

operasi 

Laporatomi yang 

mendapatkan 

terapi pijat pada 

hari pertama post 

operasi 

laparatomi (≥24 

jam post 

laparatomi) 

Kelompok 

intervensi 

juga 

memberikan 

reklasasi 

genggam jari 

NRS 

(Numeric 

Rating Scale) 

intervensi seluruh 

responden 

mengalami nyeri 

ringan. Hasil analisis 

dari kedua intervensi 

ini p value = 0,000, 

hal ini menunjukkan 

bahwa kedua metode 

intervensi ini 

mempunyai 

pengaruh bermakna 

dalam menurunkan 

intensitas nyeri 

Efektivitas Foot 

Massage Dan 

Kompres Hangat 

Terhadap Nyeri 

Post Operasi 

Sectio Caesarea 

Di Rumah Sakit 

Islam Klaten 

(2018) 

Devi 

Permata 

Sari, 

Supardi, Sri 

Sat Titi 

Hamranani 

Jawa 

Tengah 

20  sampel 

dimana 10 

sampel untuk 

terapi foot 

massage dan 

10 sampel  

untuk  terapi 

kompres air 

hangat 

20-40 

tahun 

Kelompok 

intervensi adalah 

pasien post 

operasi Post SC 

yang 

mendapatkan 

terapi pijat. 

Kelompok 

intervensi 

lainnya 

memberikan 

kompres air 

hangat  

dengan suhu 

400C-43ᵒC 

NRS 

(Numeric 

Rating Scale) 

setelah diberikan 

intervensi foot 

massage didapatkan 

nilai mean 0,900 dan 

nilai p value = 0,029 

(α<0,05), jadi ada 

pengaruh foot 

massage terhadap 

nyeri pasien post 

operasi sectio 

caesarea di RSI 

Klaten 



 
 

Efektivitas Hand 

Massage, Foot 

Massage Dan 

Kombinasi 

Terhadap 

Intensitas Nyeri 

Pasien Post Sectio 

Caesarea (2018) 

Eva 

Yunitasari, 

Irna 

Nursanti, 

Giri 

Widakdo 

Lampung 51 sampel dan 

dibagi menjadi 

3 kelompok, 

dengan 

masing-

masing 

berjumlah 17 

sampel 

perkelompok  

20-34 Kelompok 

intervensi adalah 

pasien post 

operasi Post SC 

yang 

mendapatkan 

terapi pijat yaitu 

hand Massage, 

foot Massage 

serta  kombinasi 

massage 

 NRS 

(Numeric 

Rating Scale) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

terdapat perbedaan 

yang signifikan pada 

intensitas nyeri 

sebelum dan sesudah 

dilakukan ketiga 

intervensi dengan p 

value 0,0005. Mean 

difference yang 

diperoleh pada hand 

massage 1,059, foot 

massage 0,882, hand 

and foot massage -

0,882. Dari 

perbedaan tersebut 

dapat dilihat bahwa 

hand massage lebih 

efektif dalam 

menurunkan 

intensitas nyeri 

pasien post sectio 

caesarea 

dibandingkan dua 

kelompok lainnya. 

 Pengaruh Pijat 

Kaki Dan 

Ambulasi Dini 

Terhadap 

Perubahan  Nyeri 

Annisa Nur 

Nazmi 

Banyuwangi 32 sampel, 

dibagi menjadi 

2 

kelompok,yait

u kelompok 

pertama 

perlakuan dan 

17-50 

tahun 

Kelompok 

intervensi adalah 

pasien post 

operasi 

Laporatomi yang 

mendapatkan 

terapi pijat kaki 

Kelompok 

intervensi 

adalah 

pasien post 

operasi 

Laporatomi 

yang 

True 

Experimental  

Study 

Hasil uji multivariat 

didapatkaan nilai 

signifikan 0,031 

(p<0,05) yang 

artinya pijat kaki dan 

ambulansi dini 

berpengaruh 
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Dan Mean  

Arterial Pressure 

Pada Pasien Post 

Operasi 

Laparatomi 

Berbasis Teori 

Comfort Kolcaba 

(2018) 

kelompok 

kedua kontrol 

mendapatkan 

ambulasi 

dini 

terhadap perubahan 

tingkat nyeri pada 

pasien post operasi 

laparatomi 
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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

A. Hasil  

Didapatkan 4 jenis artikel, metode penelitian artikel yang dianalisis beragam, 

metode penelitian tersebut adalah, quasy eksperiment, True Experimental  Study,Pre-

Eksperimen. Tempat penelitian dari artikel dilakukan di tempat yang berbeda, Artikel 

pertama pengambilan di Provinsi Jawa Timur, artikel kedua di Provinsi Jawa Tengah, 

artikel ke tiga di Kota Lampung, dan artikel ke empat di Kabupaten Banyuwangi  

Artikel pertama menunjukkan bahwa Back Massage dan relaksasi genggam jari 

mempunyai pengaruh yang bermakna dalam menurunkan intensitas nyeri, hal ini dapat 

dilihat dari P value =0,000. Artikel ke-dua menunjukan bahwa terapi pijat kaki atau foot 

massage menunjukan adanya penurunan nyeri pada pasien dengan P=value 0,029 

begitupun pada terapi kompres air hangat yang menunjukan penurunan nyeri pada pasien 

dengan P=value 0,004,akan tetapi dari kedua terapi tersebut kompres air hangat lebih 

efektif dibandingkan dengan foot massage terhadap penurunan nyeri pasien post operasi 

caesarea dengan nilai p value = 0,034 . Artikel ke-tiga menunjukkan bahwa ketiga 

kelompok menunjukkan perbedaan yang signifikan. Akan tetapi Hand massage lebih 

efektif untuk menurunkan intensitas nyeri pada pasien post operasi SC dibandingkan dua 

kelompok lain,dibuktikan dengan hasil nilai p=0,006 dan mean difference1,059. Artikel 

ke-empat menjukkan hasil univariat bahwa terdapat perbedaan tingkat nyeri (p=0,017) 

antara kelompok perlakuan dan kontrol sedangkan tidak terdapat perbedaan pada mean 

arterical 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 didapatkann nilai signifikan 0,031 (p=0,05) yang artinya 
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pijat kaki dan ambulansi dini  berpengaruh terhadap perubahan tingkat nyeri pada pasien 

post operaasi lapratomi.  

B. Pembahasan 

 Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi jumlah 

artikel yang didapat. Penentuan artikel yang diambil awalnya hanya terbatas pada artikel 

yang menggunakan metode penelitian quasy eksperiment dan RCT dengan rentang tahun 

2016 sampai dengan 2019. Setelah dilihat bahwa jumlah artikel yang didapatkan sangat 

terbatas dan meluas, kriteria pengambilan artikel selanjutnya diturunkan. Akhirnya 

artikel yang didapatkan berjumlah 4 artikel dimana 3 jurnal dan 1 penelitian (tesis). Hasil 

yang sejalan ditunjukkan pada hasil penelitian artikel, hasil penelitian secara umum  

menyebutkan terapi pijat memang dapat menurunkan nyeri pada pasien post operasi. 

Selain terapi pijat penurunan nyeri dapat berkurang dikarenakan beberapa faktor. 

Menurut Potter & perry 2006, Analgesik merupakan metode yang paling umum 

mengatasi  nyeri.  

Terapi Pijat adalah suatu metode preventif dalam perawatan kesehatan untuk 

meningkatkan gairah hidup, menghilangkan rasa letih, dan merangsang daya 

penyembuhan tubuh secara alamiah dengan jalan memijat titik-titik tertentu pada tubuh, 

Toru Namikoshi (2006). Menurut Tarumetor (2000) terapi pijat (masase) adalah suatu 

metode refleksologi yang bertujuan untuk memperlancar kembali aliran darah, dengan 

penekanan-penekanan atau pijatan-pijatan kembali aliran darah pada titik-titik sentra 

refleks. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Kardinal (1990) bahwa terapi pijat 

(massage) merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menyembuhkan suatu 

penyakit melalui urat-urat saraf dan memperlancar peredaran darah. 

Salah satu masalah yang harus diantisipasi dan dipertimbangkan setelah tindakan 

operasi adalah masalah luka. Insisi sendiri artinya adalah suatu tindakan  yang disengaja 
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dengan membuat luka karena  adanya indikasi, luka pada dasarnya akan menyebabkan 

nyeri dan Menurut The International Association for The tudy of Pain (IASP), nyeri 

digambarkan sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang berhubungan denSgan kerusakan jaringan atau potensial 

menyebabkan kerusakan jaringan (Hartwig dan Wilson, 2006).  

Artikel mengenai pelaksanaan terapi pijat terhadap kontol nyeri yang terpublikasi 

masih belum banyak, namun evidence yang ditemukan dari artikel sudah cukup kuat 

karena artikel yang ditampilkan merupakan artikel yang terpublikasi dari literature yang 

baik. Kualitas dan bukti yang ditampilkan pada artikel sudah cukup kuat, hanya saja 

masih dibutuhkan penelitian lanjutan, sehingga dapat menguatkan teori terapi pijat yang 

merupakan salah satu metode yang dapat digunakan sebagai kontol nyeri.   

Meski jumlah artikel yang melihat pengaruh intervensi terapi pijat terhadap kontrol 

nyeri pada pasien post operasi masih sedikit, akan tetapi intervensi terapi pijat ini 

memiliki peluang yang besar untuk dipraktekkan di tatanan klinis dan komunitas 

khususnya di Indonesia. Kondisi ini di dukung oleh banyaknya kelebihan dari metode ini. 

Terapi pijat lebih mudah di pelajari, ekonomis, dapat digunakan kapan saja, akan tetapi 

harus melihat kondisi pasien dan melihat diagnosa pasien  

Ada beberapa hal dimana kondisi pasien yang tidak dapat menggunakan terapi pijat 

tersebut seperti, pasien post operasi patah tulang, pasien dengan diagnosa penyakit 

menular, pasien yang mempunyai penyakit kulit, dan pasien yang mengalami 

pembengkakan akibat kanker atau tumor. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Hasil literature review ini menunjukkan bahwa terapi terapi pijat dapat membantu 

mengontrol nyeri pada pasien post operasi. Intervensi ini Terapi pijat lebih mudah di 

pelajari, ekonomis, dapat digunakan kapan saja. artikel yang melihat pengaruh 

intervensi terapi pijat terhadap kontrol nyeri pada pasien post operasi masih sedikit, Ada 

beberapa hal dimana kondisi pasien yang tidak dapat menggunakan terapi pijat tersebut 

seperti, pasien post operasi patah tulang, pasien dengan diagnosa penyakit menular, 

pasien yang mempunyai penyakit kulit, dan pasien yang mengalami pembengkakan 

akibat kanker atau tumor. Oleh sebab itu jika sudah ditemukan evidence yang terbaru 

dengan kualitas penelitian yang lebih baik maka literature review ini dapat diupgrade 

sebagai pedoman dalam memberikan terapi pijat terhadap kontrol  nyeri pada pasien 

post Operasi 

B. Saran 

Literatur reviuw ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dalam hal penanganan nyeri non 

farmakologi, serta labih di kembangkan lagi tehnik-tehnik pijat dalam manajemen 

kontrol nyeri. 
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