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LATAR BELAKANG 

• Perempuan post op mastektomi  nyeri 
akibat trauma pembedahan komplikasi 
pada klien menyebabkan waktu rawat di 
rumah sakit menjadi lebih lama 

• Sensasi nyeri dapat dikurangi dengan 
manajemen nyeri, baik secara farmakologi dan 
atau nonfarmakologiRELAKSASI 



• Therapi nonfarmakologi seperti Benson 
Relaksasi (BR), Musik Relaksasi (MR), 
Aromatherapi Relaksasi (AR) terbukti efektif 
dalam menurunkan nyeri post operasi TAPI 
BELUM DICOBA UTK POST OP MASTEKTOMI  

 



CLUE 

• Therapi Mix Relaksasi  

• Therapi Benson Relaksasi (BR) 

• Musik Relaksasi(MR) 

• Aromatherapi Relaksasi (AR). 

 



KONSEP 

• Mastektomi adalah pengangkatan 
keseluruhan jaringan payudara  



• Benson relaksasi merupakan pengembangan 
dari respon relaksasi yang dikembangkan oleh 
Herbert Benson (Benson & Proctor, 2000), 
dimana relaksasi ini merupakan 
penggabungan antara relaksasi dengan suatu 
faktor keyakinan filosofis atau agama yang 
dianut. Fokus dari relaksasi ini pada ungkapan 
tertentu yang diucapkan berulang kali dengan 
ritme yang teratur disertai sikap pasrah. 
(Benson & Proctor, 2000). 
 



• Terapi musik adalah terapi yang menggunakan 
musik dimana tujuannya untuk meningkatkan 
atau memperbaiki kondisi fisik, emosi, 
kognitif, dan sosial bagi individu dari berbagai 
kalangan usia - KITARO 



• Aromaterapi adalah metode yang 
menggunakan minyak essensial untuk 
meningkatkan kesehatan fisik, emosi, dan 
spirit. Berbagai efek minyak essensial, salah 
salah satunya adalah menurunkan nyeri 
LAVENDER 



 



• Mix methode Relaksasi  penggabungan dari 
BR, MR, AR 
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                                                       Variabel independen                  Variabel dependen 
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Karakteristik 
responden:  
- Usia 
- Pekerjaan 
- Pendidikan 
  

 



TUJUAN 

• Melihat efek model intervensi keperawatan 
Mix methode Relaksasi  terhadap nyeri pada 
perempuan post op mastektomi Ca Mamae. 



Luaran Penelitian 
 

 

Diperolehnya model intervensi keperawatan 
relaksasi yang paling efektif dalam menurunkan 
nyeri post mastektomi.  



TARGET KHUSUS 

• Untuk mendapatkan teknik penurunan nyeri 
nonfarmakologi yang lebih efektif 



KEGIATAN 

• Miks methode relaksasi ini diberikan selama 4 
hari tiap 12 jam dalam 10 menit. Intensitas 
nyeri (menggunakan skala VAS (visual analog 
scale) diukur sebelum dan setelah intervensi.  



 



 



• Pada tahun I baru terlaksana pilot study  
pemberian therapi Miks Methode Relaksasi 
dengan jumlah sample sebanyak 15 orang. 

 



Metode 

• Desain penelitian quasi eksperiment dengan 
rancangan pre test and posttest design.  

• Pengambilan sampel menggunakan tehnik 
ascidental berdasarkan kriteria.  



• kriteria inklusi (bersedia jadi responden, 
menggunakan terapi ketorolac, kesadaran 
compos mentis, belum pernah mendapatkan 
latihan Modifikasi Relaksasi, belum pernah 
mendapatkan latihan Benson Relaksasi, belum 
pernah mendapatkan latihan Music Relaksasi, 
belum pernah mendapatkan Latihan 
Aromatherapy Relaksasi).  

•  kriteria eksklusi adalah: kesadaran dibawah 
compos mentis, dan tidak bersedia menjadi 
responden. 



• Instrument Penelitian 

Terdiri dari: (1) data demograpik 
(usia,pendidikan, pekerjaan, tingkat pendidikan) 
dan (2) Skala nyeri:Visual Analog Scale (VAS). 
Skala ini berbentuk garis horizontal sepanjang 
10 cm 



 


