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KATA PENGANTAR  

 Alhamdulillah, mengawali dengan rasa syukur pada Allah SWT untuk 
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memberikan berkah dan menjadikan kita semua oarang-orang yang beriman dan 

bermanfaat dihadirkan oleh-NYA di dunia ini. Salawat dan salam senantiasa 
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ENDORSEMENT 

1. Buku tentang konsep medis dan konsep keperawatan pada sistem onkologi ini 

sangat bagus. Melalui buku ini kami dapat memperbaharui pengetahuan kami 

dalam memberikan asuhan keperawatan. Buku ini juga sebagai tambahan 

referensi tindakan-tindakan  keperawatan yang bisa diberikan ke pasien agar 

kualitas hidup mereka bisa lebih meningkat. Buku ini akan sangat bermanfaat 

bagi teman-teman di pelayanan (Hamidah. S.Kep.,Ns, Perawat RS.Wahidin 

Sudirohusodo Makassar). 

  

2. Buku konsep medis yang dipadukan dengan konsep keperawatan saat ini sangat 

dibutuhkan, apalagi saat sekarang dimana pandemi sedang melanda negeri kita. 

Salah satu tanda covid 19 adalah penurunan kesadaran. Sementara pasien dengan 

onkologi juga terkadang mengalami penurunan kesadaran. ditambahkan lagi 

pandemi harus mengakibatkan ketimpangan di bidang sosial dan dapat 

menyebabkan kecemasan. Pasien onkologi mengalami kecemasan yang 

meningkat dengan keadaan dirinya sendiri dan juga keluarganya. dengan 

kehadiran buku ini akan sangat membantu tenaga kesehatan khususnya pasien 

onkologi menangani masaalah keperawaatan salah satunya adalah kecemasan 

pada pasien onkologi (Hasnah S.Kep.,Ns.,M.Kes, Sekretaris Jurusan 

keperawatan Fak.Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  UIN Alauddin Makassar). 

  

3. Buku yang sangat bermanfaat dan recomended untuk dibaca. Materi di dalamnya 

disusun dengan detail dan menarik, baik pembahasan konsep secara medis 

maupun asuhan keperawatan yang dibahas berdasarkan kasus nyata yang sering 

kita temukan dalam pelayanan kesehatan. Luar biasa...sungguh sebuah buku 

dengan “menu” lengkap di dalamnya, didukung berbagai referensi yang akurat. 

Terima kasih Dr.Risnah, S.Kep.Ns.,M.Kes karena sudah menulis buku yang 

mampu menerangkan sesuatu yang rumit menjadi lebih simple dan menarik 

untuk dipahami. Onkologi jadi terasa lebih mudah ketika  membaca buku ini. 

Buku seperti ini yang saya tunggu...  (Musdalifah S.Kep.,Ns.,M.Kep, Dosen 

Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar). 
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4. Buku tentang konsep medis dan konsep keperawatan memberikan sumber ilmu 

pengetahuan yang sangat luar biasa. Apalagi di dukung dengan konsep real case 

yang didaptkan langsung dilapangan. Inilah yang menjadi keunggulan dan 

pembeda dalam buku ini. Buku ini sangat bagus untuk dibaca sehingga 

menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi lembaga pendidikan, terutama 

dalam pemberian asuhan keperawatan yang mencakup kebutuhan bio-psiko-

sosio-spiritual. (Muh. Syahrul Ramli S.Kep, Ketua angkatan profesi Ners XV 

UIN Alauddin Makassar). 

 

5. Buku yang informatif yang sangat dibutuhkan dan menarik untuk dibaca oleh 

mahasiswa dalam memahami penyakit onkologi. Tidak hanya sebagai salah satu 

referensi utama terkait konsep medis penyakit onkologi namun juga memberikan 

edukasi yang jelas, rinci dan mudah dipahami terkait asuhan keperawatan 

penyakit onkologi berdasarkan SDKI, SLKI dan SIKI. Buku ini juga sangat 

membantu mahasiswa dalam penyelesaian tugas, meningkatkan kemampuan 

presentasi khususnya saat berdiskusi terkait penyakit onkologi dan buku ini 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa sehingga mahasiswa akan dapat berbagi 

informasi terkait penyakit onkologi tidak hanya pada mahasiswa keperawatan 

namun juga pada khalayak umum khususnya pada orang awam (Masyita 

Haeranti S.Kep., Ns., M.Kep, Dosen Fak.Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi 

Barat). 

 

6. Buku ini membahas tentang asuhan keperawatan kanker dalam artian buku ini 

erat hubungannya bagi mahasiswa keperawatan, khususnya mahasiswa di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Selain dijadikan sebagai 

salah satu gudang ilmu bagi mahasiswa keperawatan secara umum, buku ini juga 

dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa tingkat akhir. Buku 

ini tidak hanya mengupas tentang asuhan keperawatan kanker, akan tetapi buku 

ini mengupas tentang perawatan pasien kanker mulai dari konsep medis hingga 

konsep keperawatan sehingga dapat mempermudah mahasiswa dalam 

menyelesaikan tugas yang erat hubungannya dengan kanker (Nur Meiji 

Hasisah, Mahasiswi Jurusan Keperawatan Universitas Sulawesi Barat) 
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PENDAHULUAN 

 

Onkologi ialah sebuah ilmu tentang tumor yang membahas (penyebab, 

pertumbuhan, sifat dan pengobatannya) yang memiliki arti dalam bidang 

kedokteran dan fisiologi. Secara umum disebut kanker yakni penyakit yang 

disebabkan oleh ketidakteraturan perjalanan hormon yang mengakibatkan 

tumbuhnya daging pada jaringan tubuh yang normal, tumor ganas (KBBI). 

 Penyakit kanker, menjadi  salah  satu  dari penyebab kematian pada  

seluruh dunia.  Di   tahun  2012,  penyakit ini  telah menyebabkan kematian sekitar 

8,2 juta orang. Setiap tahunnya, Kanker perut, hati, paru, kolorektal, dan kanker 

payudara sendiri menjadi penyebab terbesar kematian akibat kanker. Berdasarkan 

Data GLOBOCAN, International Agency for Research on Cancer (IARC), di 

seluruh dunia. Pada tahun 2012 terdapat 14.067.894 kejadian kasus baru kanker 

dan 8.201.575 mengakibatkan kematian.  

 

Gambar 1. Prevalensi kanker di Indonesia (Riskesdas, 2018) 

Di kuesioner Riset Kesehatan Dasar telah dilaksanakan oleh Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, 

didapatkan prevalensi penderita kanker pada penduduk semua usia di Indonesia 
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sebesar1,8 %. Wilayah kasus tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta, yakni sebesar 

4,9 %, hal ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka nasional. 

Prevalensi terendah berada pada Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 0,9 

%. 

Tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker sedunia setiap tahun. 

Namun untuk anak Hari Kanker Anak Internasional jatuh pada tanggal 15 

Februari. Hal ini dapat dijadikan momentum  meningkatkan kesadaran tentang 

pentingnya mengenal penyakit kanker. Pasien yang terdiagnosis kanker menjadi 

momok yang sangat menakutkan dan mampu  mempengaruhi kondisi 

psikologisnya. Mengatasi tekanan psikologis dan upaya mempertahankan 

kualitas hidup pasien kanker dapat dilakukan dengan memberikan perhatian dan 

dukungan psikososial. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  

Nomor  HK  02.02/MENKES/389/2014  tertanggal  17  Oktober  2014, maka 

terbentuk Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN).  Berusaha 

mewujudkan penanggulangan kanker yang terintegrasi dengan melibatkan semua 

unsur pemerntah, pihak swasta, dan masyarakat umum yang diharapkan dapat  

menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat kanker di Indonesia.  

Pada Peringatan   Hari   Kanker   Sedunia   Tahun   2015,   Menteri   

Kesehatan   mencanangkan   Komitmen. Penanggulangan   Kanker   di   Indonesia.   

Bersama  dengan   Ketua   KPKN  dan perwakilan dari organisasi profesi yaitu 

Wakil Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) dilakukan penandatangan   

komitmen, yang bertujuan untuk: 

a. Menjadikan kanker sebagai salah satu prioritas masalah kesehatan nasional; 

b. Bersatu dan bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan 

masalah kanker, baik oleh pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat; 

c. Meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat tentang kanker dan 

pola hidup sehat sebagai upaya pencegahan; 
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d. Merencanakan  dan  mengimplementasikan  program  kerja  secara  paripurna  

dan  berkesinambungan  yang mencakup deteksi dini, tatalaksana, 

rehabilitatif, dan paliatif; 

e. Mendorong terbentuknya regulasi publik yang mendukung hidup sehat 

hindari kanker. 

Kita tidak hanya dapat berupaya menurunkan angka kasus baru penyakit 

kanker, namun juga berupaya menurunkan kemungkinan penyakit lainnya yang 

disebabkan oleh faktor risiko. Pada penyakit kanker terdapat faktor risiko yang 

dapat dimodifikasi antara lain:  

a. Perilaku merokok 

b. Kurangnya aktivitas fisik,  kelebihan berat badan hingga obesitas  

c. Konsumsi alkohol berlebihan 

d. Penularan human papilloma virus (HPV) melalui hubungan seksual  

e. Polusi udara (di luar maupun di dalam ruangan) 

f. Karsinogen di lingkungan kerja (Ezzati et al., 2004, Danaei et al., 2005, 

Driscoll et a., 2005 dalam WHO, 2007) 

Penanganan pasien yang menderita penyakit kanker memerlukan waktu 

yang tidak singkat sehingga hal tersebut memerlukan kesabaran semua pihak. 

Diantaranya adalah pihak pasien dan petugas kesehatan. Dalam pandangan Islam, 

banyak berbicara tentang kesabaran. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al 

Quran Surat Al-Baqarah Ayat 153: 

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (QS. Al 

Baqarah 153).. 

Keperawatan merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab 

moral dalam rangka menolong, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dengan penuh kesabaran. Penyakit kanker yang diderita pasien 
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membutuhkan waktu perawatan yang biasanya sangat lama, sehingga kondisi ini 

membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari seorang pasien ketika menghadapi 

cobaan menderita penyakit kanker.  

Kehadiran perawat diharapkan dapat memberikan asuhan keperawatan yang 

komprehensif untuk mencapai kesehatan klien yang optimal. Perilaku caring 

yang ditunjukkan dengan kepedulian dalam bentuk kesabaran merupakan 

landasan penting dalam praktik keperawatan. Bentuk lain dari 

pengimplementasian sikap caring kepada pasien dapat ditunjukkan dengan 

pengetahuan pemahaman yang baik secara konsep medis dan konsep 

keperawatan dalam upaya optimalisasi kualitas pemberian layanan asuhan 

keperawatan pada seluruh lapisan masyarakat.  
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BAB I - CARCINOMA MAMMAE (CA.MAMMAE) 

 

A. KONSEP MEDIS 

1. Defenisi 

Carcinoma Mammae atau yang lebih sering ditulis ca mammae 

merupakan tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. 

Kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak maupun jaringan ikat pada 

payudara merupakan tempat tumbuhnya kanker (Wijaya, 2013). Kanker 

payudara adalah sel-sel yang ganas yang bermula dari sel kelenjar, 

jaringan penunjang patyudara, saluran kelenjar namun tidak termasuk 

kulit payudara (Karsono, 2006).  

Ca mamme merupakan jaringan sel yang abnormal pada regio 

payudara yang sel tersebut akan bertumbuh dan juga berlipat ganda dan 

sel ini akan berubah menjadi benjolan di payudara. jika benjolan yang 

terletak di payudara tersebut tidak angkat atau tidak terkontrol maka sel 

kanker bisa saja menyebar atau bermetastase pada bagian-bagian tubuh 

lain dan bisa saja mengakibatkan kematian. Kelenjar getah bening ketiak 

atau tulang belikat seringkali menjadi tempat penyebaran sel kanker. 

Namun, sel kanker bisa juga beberapa bagian dari organ tubuh yang lain.  

Kanker payudara adalah ketika sel yang terdapat di dalam payudara 

tumbuh serta berkembang secara tidak terkendali. Sekumpulan besar dari 

sel-sel yang tidak terkontrol itu yang dimaksud dengan kanker payudara.  

Secara teori, biasanya  timbul pada saluran atau kelenjar susu setiap 

jenis jaringan pada payudara dapat membentuk kanker. Menurut Wijaya 

(2013) kanker payudara memiliki empat stadium, yaitu: 

a. Stadium I 

 Tumor tanpa keterlibatan limfonodus (LN) yang berdiameter kurang 

2 cm dan tanpa adanya penyebaran yang jauh, hanya terbatas pada 
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payudara saja serta tidak mengalami fiksasi pada kulit dan otot 

pektoralis. 

b. Stadium II A 

 Tumor dengan keterlibatan limfonodus (LN) yang berdiameter 

kurang 2 cm dan tanpa penyebaran jauh atau tumor tanpa keterlibatan 

limfonodus (LN) yang berdiameter kurang 5 cm dan tanpa penyebaran 

jauh.  

c. Stadium II B  

 Tumor dengan keterlibatan limfonodus (LN) dan tanpa adanya 

penyebaran yang jauh, berdiameter kurang 5 cm atau tanpa 

keterlibatan limfonodus (LN) dan tanpa  adanya penyebaran 

jauh dari tumor yang berdiameter lebih dari 5 cm.  

d. Stadium III A 

 Tumor yang memiliki diameter lebih dari 5 cm dengan keterlibatan 

limfonodus (LN) dan tanpa penyebaran yang jauh. 

e. Stadium III B 

 Tumor yang berdiameter lebih 5 cm dengan keterlibatan limfonodus 

(LN) dan terdapat penyebaran jauh berupa metastasis ke 

infraklavikula atau menginfiltrasi/menyebar ke kulit atau dinding 

toraks atau tumor dengan edema pada tangan atau metastasis ke 

supraklavikula dengan keterlibatan limfonodus (LN) supraklavikula 

f. Stadium III C 

 Ukuran tumor mungkin berapa saja dan ada metastasis pada kelenjar 

limfe  infraklavikular ipsilateral, atau terdapat bukti klinis bisa saja 

menunjukkan metastasis pada kelenjar limfe mammaria interna dan 

metastase di kelenjar limfe aksilar, atau metastasis pada kelenjar limfe 

supraklavikular ipsilateral. 
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g. Stadium IV 

 Tumor yang telah mengalami metastasis jauh, yaitu : paru-paru, 

tulang, liver atau tulang rusuk. 

2. Etiologi 

Bukti spesifik yang menjadi penyebab kanker payudara tidak ada 

namun ada beberapa factor seperti factor genetic, hormonal dan 

kemungkinan kejadian lingkungan yang bisa menjadi penyebab 

terjadinya kanker ini. Beberapa penelitian menunjukkan perubahan 

genetik belum terkait dengan kanker payudara. Perubahan pada genetik 

ini bisa saja karena terjadi perubahan atau mutasi dalam gen normal, juga 

pengaruh kondisi protein yang menekan atau menigkatkan perkembangan 

ca mammae. Beberapa hormone salah satunya hormon steroid yang 

diproduksi oleh ovarium memiliki peranan penting pada terjadinya 

kanker payudara. Estradiol dan progesterone yang merupakan dua 

hormon ovarium utama yang mengalami perubahan didalam lingkungan 

seluler, hal ini yang mempengaruhi faktor pertumbuhan pada kanker 

payudara (Brunner dan Suddart, 2005) 

Menurut Adji (2010), beberapa penyebab Ca Mammae diantaranya: 

a. Genetika 

1) Kecenderungan terjadi jika ditemukan ada keluarga yang 

menderita penyakit yang sama 

2) Kembar monozygote akan terdapat kanker yang sama 

3) Pada keluarga dekat dari penderita kanker payudara ditemukan 

ada kesamaan lateralisasi kanker buah dada  

4) Seorang dengan klinifelter akan menmiliki peluang kemungkinan 

66 kali dari pria normal atau angka kejadiannya sekitar 2%. 

b. Hormon 

1) Kejadian yang lebih sedikit pada laki-laki dan lebih umum pada 

waita 
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2) Pada wanita di atas 35 tahun inisidennya lebih meningkat 

3) Pengobatan dengan hormone lebih memuaskan hasil yang 

didapatkan 

c. Virogen 

Baru dilakukan percobaan pada binatang namun belum ada bukti pada 

manusia.  

d. Makanan 

Kandungan lemak dalam makanan meningkatkan insiden. 

e. Radiasi daerah dada 

Mutagen genetic oleh karena radiasi bisa menyebabkan penyakit.  

Menurut Tasripiyah (2012) Beberapa Faktor resiko untuk kanker sebagai 

berikut: 

a. Berusia di atas 40 tahun. 

b. Individu atau keluarga memiliki  riwayat kanker payudara  

c. Terjadi menstruasi di usia yang muda/ usia dini. 

d. Menopause pada usia lanjut. 

e. Tidak memiliki anak atau memiliki anak pertama ketika sudah berada  

di usia lanjut. 

f. Dalam waktu jangka panjang menggunakan hormon esterogen 

eksogen  

g. Terdapat Riwayat penyakit fibrokistik. 

h. Terdapat Kanker kolon, endometrial dan ovarium  

Namun hanya 25% dari wanita yang memiliki beberapa factor 

resiko ini dan mengalami kanker payudara. Olehnya, wanita adalah salah 

satu faktor resiko yang bisa kita simpulkan secara sangat sederhana. 

Menurut beberapa penelitian, factor-faktor lain yang menyebabkan 

kanker payudara adalah kegemukan, makanan yang mengandung tinggi 

lemak, namun hal ini belum bisa diprediksi secara pasti (Tasripiyah, 

2012) 
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3. Patofisiologi 

Tumor/neoplasma adalah sekelompok sel yang berubah dengan 

ciri-ciri sebagai berikut: tidak mengikuti pengaruh struktur jaringan yang 

ada disekitarnya, tidak berguna  dan proliferasi sel yang berlebihan. 

Neoplasma maligna terdiri dari sel-sel kanker yang telah menunjukkan 

proliferasi yang tidak terkendali sehingga mampu menginfiltrasi dan 

memasukinya, menggunakan cara menyebarkan anak sebar ke organ-

organ tubuh yang jauh sehingga dapat mengganggu fungsi jaringan 

normal.  

Perubahan secara biokimia terjadi di dalam sel utamanya pada 

bagian inti. Hampir semua tumor ganas dapat tumbuh dari suatu sel 

dimana telah terjadi transformasi maligna dan di antara sel-sel normal 

berubah menjadi sekelompok sel-sel ganas (Anoname 2, 2012). Dalam 

suatu proses rumit Sel-sel kanker yang terbentuk dari sel-sel normal lebih 

dikenal dengan sebutan transformasi, terdiri atas fase inisiasi dan fase 

promosi (Wijaya, 2013): 

a. Fase Inisiasi 

 Fase ini adalah tahapan awal perubahan sel menjadi ganas. Hal ini 

disebabkan karena  adanya zat karsinogen yang muncul. Akan tetapi, 

kepekaan sel terhadap karsinogen ini tidak dimiliki oleh setiap sel. 

Promotor adalah kelainan genetic pada sel yang  menyebabkan 

sel mungkin lebih mudah terkena rangsangan terhadap karsinogen, 

bahkan gangguan fisik juga bisa membuat sel lebih peka dalam 

mengalami keganasan 

b. Fase Promosi 

 Fase ini dilewati setelah fase inisiasi. Namun, bagi sel yang tidak 

melewatinya maka akan ada beberapa factor yang menyebabkan 

keganasan, misalnya gabungan dari suatu sel yang peka terhadap 

karsinogen. 
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Proses jangka panjang terjadinya kanker menurut Anoname (2012) yaitu: 

a. Fase induksi: lamanya 15-30 tahun 

Walaupun sampai saat ini belum diketahui apa penyebab pasti dari 

kanker tapi factor lingkungan lebih memegang peranan penting 

terjadinya kanker. 

b. Fase insitu: lamanya 1-5 tahun 

Pada fase ini terjadi perubahan jaringan yang muncul menjadi suatu 

lesi pre-cancerous yang bisa ditemukan di serviks uteri, rongga mulut, 

paru-paru, saluran cerna, kandung kemih, kulit dan akhirnya 

ditemukan di payudara. 

c. Fase invasi 

Sel-sel yang ganas berkembang biak dan menginfiltrasi membrane sel 

ke jaringan sekitarnya ke pembuluh darah serta limfe. Waktu antara 

fase ke 3 dan ke 4 berlangsung antara beberapa minggu sampai 

beberapa tahun. 

d. Fase diseminasi: 1-5 tahun 

Penyebaran tumor ke tempat lain makin bertambah seiring 

membesarnya tumor. 

4. Manifestasi Klinis  

Tidak mudah mendeteksi gejala dan pertumbuhan dari kanker 

payudara karena awal pertumbuhan dari sel kanker payudara tidak dapat 

diketahui dengan gejala umumnya baru diketahui setelah stadium kanker 

telah berkembang agak lanjut, hal ini akibat pada tahap dini biasanya 

kanker tidak menimbukan keluhan.  

Pasien  merasakan kondisi sehat, tidak ada rasa nyeri, dan tidak ada 

gangguan pada aktivitas. Hal ini mengakibatkan banyak pasien yang 

berobat dalam kondisi kanker yang sudah stadium lanjut. Hal ini tentunya 

akan mempersulit dan semakin kecil peluang penyembuhan. Karena bila 

kanker payudara diketahui secara dini maka hal ini akan lebih mudah 
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dilakukan pengobatan. Tanda yang mungkin muncul pada stadium dini 

adalah teraba benjolan kecil di payudara yang tidak terasa nyeri 

(Wiknjosastro, Abdul, dan Trijatmo, 2009).  

Munculnya semacam benjolan yang tumbuh pada payudara, yang 

lama kelamaan bisa menimbulkan rasa nyeri dan mendenyut-denyut 

merupakan sebuah gejala yang mampu diamati atau dirasakan oleh orang 

yang mengalami penyakit kanker payudara. (Savitri, Astrid, dkk, 2015). 

Gejala penyakit kanker payudara yang sering tidak diperhatikan:  

a. Kemunculan benjolan yang tidak normal  

b. Pembengkakan  

c. Nyeri yang dirasakan pada bagian puting susu 

d. Kelenjar getah bening mengalami pembengkakan.   

e. Cairan yang aneh keluar pada puting susu 

f. Bentuk puting tenggelam (nipple retraction)  

Kemungkinan tanda lain yang muncul pada stadium dini adalah 

teraba adanya benjolan kecil di payudara yang tidak menimbulkan rasa 

nyeri. Pada saat memasuki stadium lanjut gejala yang timbul semakin 

banyak, seperti : Dengan bentuk yang tidak beraturan timbul benjolan 

yang semakin lama makin mengeras, saat benjolan sudah semakin 

membesar akan terasa nyeri dan nampak terlihat puting susu tertarik ke 

bagian dalam yang tadinya berwarna merah muda akan berubah menjadi 

kecoklatan, serta mengeluarkan darah, nanah, atau cairan encer dari 

puting susu pada wanita yang tidak sedang hamil dengan kulit payudara 

akan mengerut seperti kulit jeruk (peau d’orange) seperti nampak pada 

gambar 2. (Pulungan, R.M., 2010). 
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Gambar 2: Tanda- tanda perubahan Ca.Mammae 

Jika ditekan dengan jari tangan benjolan tersebut dengan mudah 

dapat digerakkan di bawah kulit pada stadium awal. Namun ketika 

benjolan itu semakin melekat di dinding dada atau pada kulit disekitarnya, 

maka lama – kelamaan benjolan  semakin membengkak dan menjadi 

borok di sekitar payudara. Kulit diatas benjolan akan semakin mengkerut 

dan warnanya menjadi semakin merah seperti kulit jeruk. Jika kondisinya 

sudah demikian maka benjolan itu akan sampai ke ketiak, bentuk 

payudara sudah mengalami perubahan termasuk pada ukurannya yang 

semakin tidak nyaman. Bila kondisinya sudah demikian maka biasanya 

kanker sampai mengeluarkan cairan dari puting susu, sedangkan nampak 

payudara kemerah-merahan, serta kulit disekitar puting susu bersisik. 

Puting susu akan tertarik ke dalam dan timbul rasa gatal yang terkadang 

disertai oleh pembengkakan pada salah satu payudara. Pada stadium ini 

dapat pula timbul rasa nyeri tulang, penurunan pada berat badan, dan 

pembengkakan (Handayani, Suharmiati, dan Atika, 2012). 

5. Pemeriksaan Diagnostik 

Secara umum pemeriksaan penunjang terbagi menjadi dua bagian 

yaitu invasive dan non invasive. 
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a. Non Invasive 

1) SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) 

Wanita akan lebih mudah menemukan sendiri benjolan di stadium 

dini jika SADARI dilakukan secara rutin. Saat menstruasi 

sebaiknya dilakukan SADARI 7 sampai 10 hari setelah hari 

pertama menstruasi dan SADARI dilakukan kapan saja dan secara 

rutin setiap bulan bagi wanita menopause. Namun lebih baik bagi 

wanita SADARI dilakukan pada waktu yang sama setiap 

bulannya.  

2) Mammografi 

Mammografi adalah metode pemeriksaan payudara dengan sinar 

X. Mammografi disarankan bagi wanita berusia 40 tahun ke atas, 

setidaknya setahun sekali, khususnya bagi yang mempunyai risiko 

terkena kanker payudara. Bagi wanita yang berisiko tinggi terkena 

kanker payudara, mammografi skrining dapat dilakukan sebelum 

usia 40 tahun 

3) Ultrasound 

Ultrasound digunakan untuk mendapatkan bagian organ dalam 

yang mengalami kanker. Alat ini akan menimbulkan gelombang 

suara yang akan menimbulkan gema ketika ia disorotkan ke dalam 

tubuh. Gelombang itulah yang menciptakan gambar yang 

nantinya akan diangkat untuk mendiagnosis penyakit dari pasien. 

Keuntungannya adalah alat ini tidak menimbulkan rasa nyeri 

4) Computed Tomografi (CT) dan Magnetic  Resonance Imaging 

Scans (MRI) 

Penggunaan CT dan MRI  untuk scanning upaya mengevaluasi 

kelainan payudara sekarang sudah mulai diselidiki. Teknik ini 

mengambil  peran dalam mengevaluasi axila, mediastinum dan 
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area supraclavikula untuk adenopati dan membantu dalam 

melakukan staging pada proses keganasan. 

b. Invasiv 

1) Sitologi Aspirasi 

 Biopsi jarum halus, biopsi apus dan analisa cairan akan 

menghasilkan penilaian sitologi. Menggunakan jarum kecil (fine) 

no G 23- 25, bisa dikerjakan dengan memakai alat khusus atau 

tanpaalat khusus. Yang bisa diperoleh dari pemeriksaan sitology 

adalah bantuan penentuan jinak/ganas, dan mungkin dapat juga 

sebagai bahan pemeriksaan ER dan PgR, tetapi tidak untuk 

pemeriksaan HER2Neu.  

2) Core Needle Biopsy (CNB) 

 Sering dilakukan Biopsi jarum dengan menggunakan jarum bor 

yang besar.  

3) Biopsy 

 Secara stereotaktik atau dengan bantuan ultrasound hal ini bisa 

dilakukan (Brunner dan Suddart , 2005) 

6. Penatalaksanaan 

Menurut  Tasripiyah (2012) beberapa penatalaksanaannya adalah: 

a. Pembedahan/operasi 

Terapi pembedahan merupakan terapi yang paling awal dilakukan 

untuk penatalaksanan kanker payudara. Pemebedahan yang dilakukan 

bervariasi menurut luasnya jaringan yang diambil, dapat dilakukan 

dengan 3 cara; 

1) Masektomi radikal (lumpektomi), yaitu operasi pengangkatan 

sebagian dari payudara. Selalu diikuti dengan pemberian 

pemberian terapi. Biasanya direkomendasikan pada penderita 

yang letak tumornya di pinggir payudara dan besarnya kurang dari 

2 cm. 
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2) Masektomi total (mastektomi), yakni sebuah operasi 

pengangkatan seluruh bagian payudara, tetapi tidak di aksila. 

3) Modified mastektomi radikal, yakni operasi pengangkatan pada 

seluruh jaringan payudara termasuk dalam kompleks putting-

aerola.  

b. Radioterapi 

Radiologi yaitu proses penyinaraan pada daerah yang terkena kanker 

dengan menggunakan sinar X dan sinar gamma yang bertujuan 

membunuh sel kanker yang masih terisisa di payudara setelah 

payudara.tindakan ini mempunyai efek kurang baik seperti tubuh 

menjadi lemah, nafsu makan berkurang, warna kulit disekitar 

payudara menjadi hitam, serta Hb dan leukosit cendrung menurun 

sebagai akibat dari radiasi. Pengobatan ini biasanya diberikan 

bersamaan dengan lumpektomi atau masektomi. 

c. Kemoterapi 

Kemoterapi merupakan proses pemberian obat-obatan anti kanker 

dalam bentuk pil cair atau kapsul atau melalui infuse yang bertujuan 

membunuh sel kanker. Kemoterapi adjuvan sering diberikan pasca 

operasi kepada pasien yang memiliki tingkat risiko kekambuhan 

sedang hingga tinggi. Obat sitotoksik anti kanker akan digunakan 

untuk membunuh sel-sel kanker sisa, sehingga membantu untuk 

mengurangi risiko kekambuhan yang ada. Seluruh tindakan 

pengobatan dengan kemoterapi biasanya akan memakan waktu 

selama 3-6 bulan. Kemoterapi juga bisa digunakan dalam kondisi 

paliatif untuk pasien yang menderita kanker payudara stadium lanjut.  

d. Terapi hormonal 

Estrogen akan merangsang pertumbuhan sel-sel kanker payudara. 

Oleh karena itu, dokter mungkin akan meresepkan obat untuk 

memblokir efek dari hormon wanita ini demi menghentikan 
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pertumbuhan sel kanker payudara. Namun, pendekatan ini hanya 

efektif pada tumor dengan reseptor hormonal yang positif. 

Pengobatan ini biasanya dilakukan dengan mengonsumsi tablet obat 

hingga 10 tahun. 

7. Komplikasi 

 Menurut Wijaya (2013) komplikasi Ca Mammae yaitu: 

a. Metastase ke jaringan sekitar melalui saluran limfe dan pembuluh 

darah kapiler (penyebaran limfogen dan hematogen, penyebarab 

hematogen dan limfogen dapat mengenai hati, paru, pleura, tulang, 

sum-sum tulang, otak, syaraf. 

b. Gangguan neuro varkuler 

c. Faktor patologi 

d. Fibrosis payudara 

e. Kematian 

8. Prognosis 

Ada beberapa gambaran pada tumor payudara sebagai penunjang 

prognosis. Umumnya, makin kecil tumor maka akan makin baik 

prognosisnya. Karsinoma payudara bukan keadaan patologis yang 

kejadiannyan hanya pada waktu singkat. Karsinoma ini dimulai dengan 

perubahan genetik dalam satu sel. Dibutuhkan waktu hampir 16 kali 

proses penggandaan agar karsinoma menjadi berukuran 1 cm atau lebih 

besar, ketika itu karsinoma telah tampak secara klinis (Kusuma, 2011)  

Ada anggapan bahwa setiap waktu penggandaan membutuhkan 30 

hari, maka agar dapat teraba dibutuhkan minimum waktu 2 tahun. Namun 

jika 210 hari adalah waktu penggandaan, maka akan dibutuhkan waktu 

sampai 17 tahun lamanya sebelum karsinoma mampu diraba saat 

pemeriksaan. Banyak hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup pasien 

kanker payudara seperti karakteristik tumor, status kesehatan, factor 

genetik, level stress, imunitas, keinginan untuk hidup, dan lain-lain. 
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Indikator terbaik untuk menentukan prognosis penyakit ini ialah stadium 

klinis dari kanker payudara. 

 

B. KONSEP KEPERAWATAN 

1. Pengkajian 

Dilakukan pengkajian secara bertahap yang dibagi menjadi beberapa 

tahap: 

a. Identitas Klien 

Identitas klien terdiri dari data-data umum seperti nama, jenis 

kelamin, usia, pekerjaan saat ini, agama, status perkawinan, alamat, 

nomor Rm dan tanggal masuk 

b. Riwayat Kesehatan 

1) Riwayat Kesehatan Sekarang 

Klien yang masuk di rumah sakit terkadang memiliki keluhan 

seperti merasakan nyeri dan bengkak di payudara, ada benjolan 

yang juga menekan payudara, terdapat ulkus, dan kulit berwarna 

merah serta mengeras.  

2) Riwayat Kesehatan Dahulu 

Klien yang mengalami kanker payudara biasanya pernah terpapar 

dengan factor risiko atau ada kelainan pada mammae 

3) Riwayat Kesehatan Keluarga 

Klien yang masuk ke rumah sakit terkadang memiliki keluarga 

yang pernah menderita kanker payudara sebelumnya, atau 

beberapa dari klien memiliki keluarga yang juga mengidap 

penyakit kanker lainnya seperti kanker ovarium atau kanker 

serviks 
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c. Pemeriksaan Fisik 

1) Kepala: bentuk kepala normal, tulang kepala berbentuk bulat 

dengan tonjolan frontal di regio anterior dan oksipital dibagian 

posterior. 

2) Rambut: tersebar merata, tidak terlalu kering ataupun terlalu 

berminyak 

3) Mata: tidak terdapat kelainan khusus, tidak akterik ataupun tidak 

anemis. 

4) Telinga: tidak ada gangguan khusus normalnya simetris dan tidak 

ada tanda-tanda infeksi atau gangguan fungsi pendengaran. 

5) Hidung: bentuk dan fungsi normal, tidak ada infeksi dan nyeri 

tekan. 

6) Mulut: mulut terdapat mukosa bibir kering namun tanpa disertai 

ada gangguan perasa 

7) Leher: pada leher ditemukan terjadi pembesaran kelenjar getah 

bening 

8) Dada: adanya kelainan kulit berupa peau d’orange, dumpling, 

ulserasi atau tanda-tanda radang. 

9) Hepar: pada umunya tidak ada gangguan pad hepar 

10) Ekstremitas: pada umunya tidak ada gangguan pada ekstremitas 

d. Pengkajian 11 Pola Fungsional Gordon 

1) Persepsi dan Manajemen 

Adanya anggapan bahwa itu hanyalah benjolan biasa maka pada 

umunya di awal pemeriksaan klien nampak belum mau 

memeriksakan benjolan.  

2) Nutrisi – Metabolik 

Pada umunya klien yang mengalami kanker payudara memiliki 

kebiasaan diet yang buruk seperti mengonsumis makanan yang 
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mengandung MSg dan juga terjadi muntah yang berdampak pada 

penurunan berat badan. 

3) Eliminasi 

Mengalami melena, nyeri saat defekasi, distensi abdomen dan 

konstipasi merupakan beberapa perubahan yang terjadi pada 

pasien 

4) Aktivitas dan Latihan 

Kelemahan dan nyeri diakibatkan anoreksi dan muntah membuat 

aktivitas klien terganggu. 

5) Kognitif dan Persepsi 

Kemungkinan ada komplikasi pada kognitif, sensorik maupun 

motorik sehingga biasanya klien akan mengalami pusing pasca 

bedah. 

6) Istirahat dan Tidur 

Nyeri biasanya membuat klien mengalami gangguan pola tidur. 

7) Persepsi dan Konsep Diri 

Kehilangan bagian dari angota tubuh klien akan merasakan malu. 

8) Peran dan Hubungan 

Pada interaksi sosial, biasanya pada sebagian besar klien akan 

mengalami gangguan dalam melakukan perannya. 

9) Reproduksi dan Seksual 

Terjadi perubahan pada tingkat kepuasan dan biasanya akan ada 

gangguan seksualitas klien. 

10) Koping dan Toleransi Stress 

Pasien akan mengalami rasa putus asa dan berada di fase denial. 

11) Nilai dan Keyakinan 

Supaya klien menerima kondisinya dengan lapang dada maka 

diperlukan pendekatan agama. 
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2. Diagnosis Keperawatan 

a. Defisit Nutrisi  

Definisi: Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolik. 

Penyebab:  

- Kurangnya asupan makanan 

- Ketidakmampuan menelan makanan 

- Ketidakmampuan mencerna makanan 

- Ketidakmampuan mengabsorbsi nutrien 

- Peningkatan kebutuhan metabolisme 

- Faktor ekonomi (mis. finansial tidak mencukupi) 

- Faktor psikologis (mis. stress, keengganan untuk makan) 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: (Tidak tersedia) 

Objektif: Berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

- Cepat kenyang setelah makan 

- Kram/nyeri abdomen 

- Nafsu makan menurun 

Objektif: 

- Bising usus hiperaktif 

- Otot pengunyah lemah 

- Otot menelan lemah 

- Memberan mukosa pucat 

- Sariawan 

- Serum albumin turun 

- Rambut rontok berlebihan 

- Diare 
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b. Nyeri Akut 

Definisi: Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau 

lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang 

dari 3 bulan. 

Penyebab:  

- Agen pencedera fisiologis (mis., inflamasi, iskemia, neoplasma) 

- Agen pencedera kimiawi (mis., terbakar, bahan kimia iritan) 

- Agen pencedera fisik (mis., abses, amputasi, terbakar, terpotong, 

mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan) 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif: Mengeluh nyeri 

Objektif: 

- Tampak meringis 

- Bersikap protektif (mis.,waspada, posisi menghindari nyeri) 

- Gelisah 

- Frekuensi nadi meningkat 

- Sulit tidur 

Gejala dan Tanda Minor  

Subjektif:  (Tidak tersedia) 

Objektif 

- Tekanan darah meningkat 

- Pola napas berubah 

- Nafsu makan berubah 

- Proses berpikir terganggu 

- Menarik diri 

- Berfokus pada diri sendiri 

- Diaforesis 
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c. Gangguan Integritas Kulit atau jaringan 

Definisi: Kerusakan kulit (dermis dan atau epidermis) atau jaringan 

(membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, kartilago, kapsul sendi dan 

atau ligament). 

Penyebab:  

- Perubahan pada sirkulasi 

- Perubahan di status nutrisi (kelebihan atau kekurangan) 

- Kekurangan/kelebihan volume cairan 

- Terjadi penurunan mobilitas 

- Bahan kimia yang iritatif 

- Suhu pada lingkungan ekstrem 

- Faktor mekanis (mis., penekanan di tonjolan tulang, gesekan) atau 

faktor elektris (elektrodiatermi, energi listrik bertegangan tinggi) 

- Efek samping dari terapi radiasi 

- Kelembaban 

- Proses penuaan 

- Neuropati perifer 

- Perubahan pigmentasi 

- Perubahan hormonal 

- Kurang terpapar akan informasi tentang berbagai upaya 

mempertahankan dan melindungi integritas jaringan. 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif: (Tidak tersedia) 

Objektif: Kerusakan jaringan dan atau pada lapisan kulit 

Gejala dan Tanda Minor  

Subjektif: (Tidak tersedia) 

Objektif: 

- Terasa nyeri 

- Adanya perdarahan 
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- Muncul kemerahan 

- Nampak hematoma 

d. Risiko infeksi 

Definisi : Rentan mengalami invasi dan multiplikasi organisme patogenik 

yang dapat mengganggu kesehatan. 

Faktor Risiko:  

1) Penyakit kronis (mis., diabetes mellitus) 

2) Efek prosedur 

3) Malnutrisi 

4) Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan 

5) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer : 

- Gangguan peristaltic 

- Kerusakan integritas kulit 

- Perubahan sekresi pH 

- Penurunan kerja siliaris 

- Ketuban pecah lama 

- Ketuban pecah sebelum waktunya 

- Merokok 

- Statis cairan tubuh 

6) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder : 

- Penurunan hemoglobin 

- Imununosupresi 

- Leukopenia 

- Supresi respon inflamasi 

- Vaksinasi tidak adekuat 

e. Gangguan Citra Tubuh 

Definisi: Perubahan persepsi penampilan, struktur dan fungsi fisik 

individu. 
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Penyebab:  

- Perubahan di struktur / bentuk tubuh (mis, luka bakar, jerawat, 

amputasi, trauma,  obesitas) 

- Perubahan pada fungsi tubuh (mis, kehamilan, proses penyakit, 

kelumpuhan) 

- Perubahan di fungsi kognitif 

- Ketidaksesuian budaya, sistem nilai dan keyakinan  

- Transisi pada perkembangan 

- Aspek psikososial mengalamai gangguan 

- Efek dari tindakan/pengobatan (mis, terapi radiasi, pembedahan, 

kemoterapi) 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: Mengungkapkan kecatatan/kehilangan pada bagian tubuh 

Objektif: 

- Bagian tubuh mengalami kehilangan  

- Fungsi/struktur tubuh mengalami perubahan/hilang 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

- Tidak mau mengungkapkan kecatatan/kehilangan bagian tubuh 

- Mengungkapkan perasaan negatif tentang perubahan tubuh 

- Mengungkapkan kekhawatiran kepada penolakan/reaksi orang lain 

- Mengungkapkan perubahan gaya hidup 

Objektif  

- Menyembunyikan/menunjukkan bagian tubuh secara berlebihan 

- Menghindari untuk melihat/menyentuh bagian tubuh 

- Fokus yang berlebihan di perubahan tubuh 

- Respon noverbal terhadap perubahan dan persepsi tubuh 

- Fokus pada penampilan dan kekuatan dimasa lalu 

- Hubungan sosial mengalami perubahan  
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Kondisi terkait 

- Mastektomi 

- Amputasi 

- Jerawat 

- Terlihat jaringan parut atau luka bakar 

- Obesitas 

- Hiperpigmentasi pada kehamilan 

- Gangguan psikiatrik 

- Program terapi neoplasma 

- Alopicial chemically induced 

f. Ansietas 

Definisi: Kondisi emosi dan pengalaman subyektif terhadap obyek yang 

tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memunkinkan 

individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. 

Penyebab: 

- Krisis situasional  

- Kebutuhan yang tidak terpenuhi 

- Krisis maturasional 

- Ancaman terhadap konsep diri 

- Ancaman terhadap kematian 

- Kekhawatiran akan mengalami kegagalan 

- Disfungsi pada sistem keluarga 

- Hubungan tidak memuaskan pada  orang tua-anak  

- Faktor keturunan (Tempramen dan mudah teragitasi sejak lahir)  

- Penyalahgunaan zat  

- Terpapar lingkungan (mis. Polutan, toksin dan lain-lain)  

- Kurang terpapar pada informasi 
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Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif:  Merasa bingung dan khawatir pada akibat dari kondisi  yang 

dihadapi, kesulitan berkonsentrasi 

Objektuf  : tampak gelisah dan tegang, sulit tidur 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif : Mengeluh pusing, palpitasi,  anoreksia, merasa tak berdaya. 

Objektif : Frekuensi napas dan nadi meningkat,  tekanan  darah 

meningkat,  diaforesis,  tremor, muka tampak pucat,  suara 

bergetar kontak mata buruk, sering berkemih,  berorientasi pada 

masa lalu.  

Kondisi klinis tetkait: 

- Penyakit kronis progresif (mis.  Penyakit autoimun, kanker)  

- Penyakit akut 

- Hospitallisasi 

- Rencana operasi 

- Diagnosis penyakit yang belum jelas 

- Penyakit sistem neurologis 

- Tahapan tumbuh kembang 

g. Intoleransi aktivitas 

Definisi:Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari hari 

Penyebab  

- Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen 

- Tirah baring 

- Kelemahan 

- Imobilitas 

- Gaya hidup monoton 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: Mengeluh lelah 

Objektif : Frekuensi jantung meningkat 20% dari kondisi istirahat 
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Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif  

- Dispnea saat/setelah aktivitas 

- Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas 

- Merasa lemah 

Objektif 

- Tekanan darah berubah > 20% dari kondisi istirahat 

- Gambaran EKG menunjukan aritmia saat/setelak aktivitas 

- Gambaran EKG menunjukan iskemia 

- Sianosis 

Kondisi Klinis Terkait 

- Anemia 

- Gagal jantung kongestif 

- Penyakit jantung koroner 

- Penyakit katup jantung 

- Aritmia 

- Penyakit paru obstruktif 

- Gangguan metabolik 

- Gangguan muskuloskeletal 

3. Intervensi Keperawatan 

No Masalah 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 

Intervensi Rasional 

1. Defisit 

Nutrisi 

Defisit nutrisi 

membaik  
Manajemen Nutrisi 

Observasi 

- Identifikasi status nutrisi 

 

 

 

 

- Identifikasi adanya alergi 

dan intoleransi pada 

makanan. 

 

 

 

 

 

- Mengetahui status 

nutrisi terkini pasien 

serta masalah dalam 

pemenuhan nutrisi 

pasien 

- Mengetahui jenis 

makanan yang dapat 

menimbulakan alergi 

pada pasien dan 

hambatan pasien dalam 

pemenuhan nutrisi. 
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- Monitor asupan 

makanan. 

 

- Monitor hasil 

pemeriksaan laboratoium 

 

 

 

 

 

Terapeutik 

- Hidangkan  makanan 

dengan tampilan menarik 

dan suhu makanan yang 

tepat. 

- Sajikan makanan yang 

kaya akan serat 

Edukasi  

- Anjurkan posisi duduk, 

jika mampu  

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian 

medikasi sebelum 

makan. 

- Kolaborasi dengan  

nutrisionis dalam 

penentuan jenis nutrient 

dan  jumlah kalori yang 

dibutuhkan 

- Mengetahui jenis dan 

jumlah makanan yang 

dikonsumsi pasien 

- Kadar albumin yang 

rendah dalam 

pemeriksaan darah 

dapat 

meningindikasikan 

pasien mengalami 

malnutrisi. 

- Menarik minat pasien 

agar kebutuhan nutrisi 

terpenuhi. 

 

- Mencegah terjadinya 

konstipasi 

 

- Memudahkan proses 

pencernaan makanan 

ke lambung 

- Membantu pasien 

dapat menghabiskan 

porsi makannanya. 

- Memberikan asupan 

nutrisi yang sesuai 

dengan kebutuhan 

pasien. 

2 Nyeri akut Tingkat nyeri 

menurun 
Manajemen nyeri: 

Observasi 

- Identifikasi lokasi, 

durasi, frekuensi, 

karakteristik, kualitasn 

dan  intensitas nyeri. 

 

 

 

- Identifikasi factor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

- Monitor efek samping 

dari penggunaan 

analgetik. 

Terapeutik 

- Berikan teknik non 

farmakologis pengurang 

rasa nyeri (mis. hipnosis, 

imajinasi terbimbing, 

akupresur, terapi 

 

 

- Merupakan hal yang 

amat penting untuk 

memilih intervensi 

yang cocok dan untuk 

mengevaluasi 

keefektifan dari terapi 

yang diberikan. 

- Melihat faktor pencetus 

yang memicu adanya 

nyeri. 

- Mencegah adanya 

alergi obat pada pasien. 

 

 

- Mengendalikan atau 

meredakan rasa nyeri. 
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musik,terapi pijat, 

aromaterapi,terknik, 

kompres dingin atau 

hangat). 

- Kontrol lingkungan yang 

dapat memperberat rasa 

nyeri (mis. Pencahayaan, 

suhu ruangan, 

kebisingan). 

Edukasi 

- Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu 

nyeri 

- Jelaskan strategi 

meredakan nyeri. 

 

 

- Anjurkan memonitor 

nyeri secara mandiri 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgetik 

Terapi relaksasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya 

penurunan tingkat 

energy, ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau 

adanya gejala lain yang 

dapat mengganggu 

kemampuan kognitif. 

- Periksa ketegangan otot, 

tekanan darah, frekuensi 

nadi, dan suhu sebelum 

dan setelah latihan. 

- Monitor respon terhadap 

relaksasi. 

 

Terapeutik 

- Ciptakan lingkungan 

yang tenang dan tanpa 

gangguan dengan 

pencahayaan dan suhu 

ruangan yang  nyaman. 

- Gunakan pakaian yang 

longgar. 

 

- Gunakan nada suara 

yang lembut dengan 

 

 

 

 

- Adanya lingkungan 

yang nyaman dapat 

mempengaruhi kualitas 

nyeri yang dirasakan 

dapat berkurang. 

 

- Menambah 

pengetahuan pasien. 

 

- Pasien mengetahui 

tindakan yang akan 

dilakukan ketika nyeri 

dirasakan. 

- Memandirikan pasien 

dalam mengontrol 

nyeri. 

- Analgetik dengan 

teratur dapat 

mengurangi rasa nyeri. 

 

- Membantu untuk 

pemberian intervensi. 

 

 

 

 

 

- Mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial. 

 

- Mengetahui apakah 

pasien mampu untuk 

melakukan relaksasi 

atau tidak. 

- Memberikan rasa aman 

dan nyaman kepada 

pasien. 

 

 

- Memudahkan pasien 

dalam melakukan 

relaksasi. 

- Pasien merasa dihargai 

dan pasien mampu 

mengikuti relaksasi. 
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irama lambat serta 

berirama 

Edukasi 

- Jelaskan manfaat, tujuan, 

jenis dan batasan 

relaksasi yang tersedia 

(mis. Music, meditasi, 

napas dalam, relaksasi 

otot progresif) 

- Anjurkan mengambil 

posisi yang  nyaman. 

 

- Anjurkan untuk rileks 

dan merasakan sensasi 

relaksasi  

- Anjurkan agar sering 

mengulangi atau melatih 

teknik yang telah dipilih 

Pemberian Analgesik 

Observasi 

- Identifikasi karakteristik 

dari nyeri (mis. Durasi, 

Frekunesi, Pencetus, 

Pereda, Lokasi, Kualitas,  

Intensits). 

- Identifikasi adanya 

riwayat alergi obat 

- Monitor tanda-tanda vital 

sebelum dan setelah 

pemberian analgesic 

Terapeutik 

- Tetapkan target 

efektifitas analgesic agar 

mengoptimalkan respons 

pasien 

- Dokumentasikan respons 

pada efek analgesic serta 

efek yang tidak 

diinginkan 

Edukasi 

- Jelaskan efek dari terapi 

serta efek samping obat 

 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgesik untuk dosis dan 

jenisnya, sesuai indikasi 

Terapi Murottal 

Observasi 

 

 

- Pasien mendapatkan 

informasi yang baru 

tentang relaksasi. 

 

 

 

- Agar pasien tetap 

dalam kondisi yang 

nyaman dan aman. 

- Pasien dapat meraskan 

sensasi relaksasi 

dengan baik. 

- Membantu mengurangi 

rasa nyeri. 

 

 

 

- Memudahkan dalam 

pemberian intervensi 

dengan baik. 

 

 

- Mencegah keracunan 

obat. 

- Melihat perbedaan 

sebelum dan setelah 

pemberian obat. 

 

- Target efektifitas 

analgesic untuk 

pencapaian respon 

pasien yang optimal. 

-  Memantau  

perkembangan kondisi 

pasien. 

 

 

- Mengetahui efek dari 

terapi dan efek 

samping yang 

berbahaya. 

- Membantu meredakan 

nyeri pasien. 
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- Identifikasi aspek yang 

akan difokuskan dalam 

terapi (mis. Stimulasi, 

relaksasi, konsentrasi dan 

pengurangan nyeri) 

- Identifikasi jenis terapi 

yang digunakan 

berdasarkan keadaan dan 

kemampuan pasien 

(mendengarkan atau 

membaca Al-Quran). 

Terapeutik 

- Posisikan dalam posisi 

dan lingkungan yang 

nyaman 

- Batasi rangsangan 

eksternal selama terapi 

yang dilakukan  (mis. 

Lampu, suara, 

pengunjung, panggilan 

telfon) 

- Putar rekam yang telah 

ditetapkan 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dan 

manfaat terapi 

 

- Anjurkan memusatkan 

perhatian atau pikiran 

and pada lantunan ayat 

Al-Quran. 

- Memudahkan 

pemberian terapi 

murottal. 

 

 

- Memudahkan 

pemilihan  jenis terapi 

yang akan diberikan 

kepada pasien. 

 

 

 

 

- Mengurangi rasa nyeri. 

 

 

- Memudahkan 

penghayatan saat terapi 

murottal.  

 

 

 

- Pasien dapat 

mendengarkan dan 

menikmati. 

- Supaya pasien 

mengerti diberikan 

tindakan ini. 

- Mengalihkan 

perasaandan rasa nyeri 

pasien. 

3 Gangguan 

integritas 

kulit atau 

jaringan 

Integritas 

kulit 

meningkat  

Perawatan Integritas 

Kulit 

Observasi 

- Identifikasi  penyebab 

pada gangguan integritas 

kulit (mis. Perubahan 

status nutrisi dan 

sirkulasi, suhu 

lingkungan ekstrem, serta 

penurunan mobilitas dan  

kelembaban. 

Terapeutik 

- Ubah posisi setiap 2 jam 

jika sedang tirah baring. 

 

- Gunakan produk yang 

berbahan ringan atau 

alami serta hipoalergik 

pada kulit 

 

 

- Mengetahui penyebab 

dari gangguan 

integritas kulit. 

 

 

 

 

 

 

 

- Menurunkan resiko 

terjadinya trauma 

jaringan. 

- Membantu 

penyembuhan di kulit. 
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Edukasi  

- Anjurkan memakai 

pelembab (mis. Serum 

atau lotion). 

- Anjurkan untuk minum 

air yang cukup 

- Anjurkan agar 

meningkatkan asupan 

nutrisi 

 

- Agar kulit selalu dalam 

keadaan lembab. 

 

- Turgor pada kulit tidak 

kering. 

- Mempertahankan 

masukan nutrisi yang 

adekuat. 

4 Risiko 

Infeksi 

Resiko 

Infeksi 

menurun 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor adanya tanda 

dan gejala infeksi local. 

 

 

Terapeutik 

- Batasi jumlah 

pengunjung. 

 

- Cuci tangan sebelum dan 

setelah kontak di pasien 

serta lingkungan 

- Pertahankan teknik 

aseptic di pasien berisiko 

infeksi 

Edukasi 

- Jelaskan tanda serta 

gejala infeksi. 

 

- Ajarkan cara mencuci 

tangan yang benar 

Perawatan Luka 

Observasi 

- Monitor karakteristik 

luka (mis. Warna, 

drainase, bau dan ukuran) 

 

 

- Monitor tanda-tanda 

infeksi 

Terapeutik 

- lepaskan balutan dan 

plester secara perlahan 

- Cukur rambut di sekitar 

luka. 

- Bersihkan dengan cairan 

NaCl atau pembersih 

nontoksik 

 

 

 

- Memberikan informasi 

tentang adanya tanda 

dan gejala infeksi 

untuk diberikan 

intervensi. 

- Meminimalisir 

penyebaran infeksi 

kepada pasien. 

- Mencegah terjadinya 

infeksi. 

 

- Mencegah masuknya 

mikroorganisme dan 

terjadinya infeksi. 

 

- Memberikan informasi 

kepada pasien tentang 

resiko infeksi. 

- Mencegah terjadinya 

Infeksi dan menjaga 

kebersihan. 

 

- Memberika informasi 

untuik menetukan 

intervensi yang akan 

diberikan kepada 

pasien 

- Mengetahui ada 

tidaknya tanda-tanda 

infeksi.  

- Meminimalkan 

stimulus nyeri  

- Memudahkan akses ke 

sekitar luka  

- Meminimalkan resiko 

infeksi.  
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- Bersihkan jaringan 

nekrotik 

- Berikan salep yang sesuai 

kulit 

- Pasang balutan yang 

sesuai jenis luka 

- Pertahankan teknik steril 

ketika melakukan 

perawatan pada luka 

- Ganti balutan yang 

disesuaikan jumlah 

eksudat serta drainase 

- Jadwalkan perubahan 

posisi tiap 2 jam atau 

sesuaikan kondisi pasien 

- Berikan diet dengan 

kalori 30-35 

kkal/kgBB/hari dan 

protein 1,25 1,5 

g/kg/BB/hari 

- Berikan terapi TENS 

(Stimulasi Saraf 

transkutaneous) 

Edukasi 

- Jelaskan tanda dan gejala 

infeksi. 

 

 

 

- Ajarkan prosedur 

perawatan luka secara 

mandiri. 

 

 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

antibiotik 

 

 

Manajemen lingkungan 

Observasi 

- Identifikasi keamanan 

dan kenyamanan 

lingkungan 

Terapeutik 

- Atur suhu lingkungan 

yang sesuai. 

 

- Memberikan peluang 

munculnya jaringan 

baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Memberikan informasi 

untuk menerapkan 

intervensi yng akan 

diberikan kepada 

pasien 

- Keluarga pasien atau 

pasien dapat 

melakukan dengan 

mandiri dan bisa di 

praktekkan saat di 

rumah. 

- Mencegah dan 

mengatasi infeksi 

bakteri. 

 

 

 

- Menciptakan situasi 

yang aman dan 

nyaman. 

 

- Memberikan kondisi 

ruangan yang nyaman 

untuk pasien. 
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- Sediakan tempat tidur 

dan lingkungan yang 

bersih dan nyaman. 

  

- Izinkan keluarga untuk 

tinggal mendampingi 

pasien 

Edukasi 

- Ajarkan pasien dan 

keluarga/pengunjung 

tentang upaya 

pencegahan infeksi 

- Pasien merasa 

diperhatikan dan dapat 

beristirahat dengan 

baik. 

- Menciptakan situasi 

yang nyaman bagi 

pasien. 

 

- Mengurangi tingkat 

terjadinya infeksi. 

5 Gangguan 

Citra Tubuh 

Citra tubuh 

meningkat  
Promosi citra tubuh: 

Observasi. 

- Identifikasi harapan 

citra tubuh berdasarkan 

tahap perkembangan. 

- Identifikasi perubahan 

citra tubuh yang 

mengakibatkan isolasi 

sosial. 

 

- Monitor frekuensi 

pernyataan kritik 

terhadap diri sendiri. 

Terapeutik 

- Diskusikan perubahan 

tubuh dan fungsinya 

 

 

- Diskusikan kondisi 

stress yang 

mempengaruhi citra 

tubuh 

- Diskusikan persepsi 

pasien dan keluarga 

tentang perubahan citra 

tubuh 

Edukasi 

- Jelaskan pada keluarga 

tentang perawatan 

perubahan citra tubuh 

- Anjurkan menggunakan 

alat bantu mis : 

wig,kosmetik 

- Latih peningkatan 

penampilan diri 

 

 

- Mengetahui tingkat 

citra tubuh berdasarkan 

perkembangan 

- Mengetahui adanya 

perubahan citra tubuh 

yang berakibat pasien 

menjadi malu dan 

menarik diri 

- Mengetahui Seberapa 

sering pasien 

mengkritik gangguan 

citra tubuhnya 

- Agar secara psikologis 

pasien mengetahui 

akibat yang akan 

terjadi.  

- Agar Pasien siap 

dengan keadaannya. 

 

 

- Agar pasien dan 

keluarga mampu 

menerima perubahan 

cira tubuh. 

 

- Membantu pasien lebih 

percaya diri dengan 

penampilannya 

- Pasien merasa nyaman 

dan tidak menarik diri 

 

- Memaksimalkan 

kemampuan adaptasi 

diri pasien 
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6 Ansietas Tingkat 

ansietas 

menurun 

Reduksi Ansietas 

Observasi 

- Identifikasi saat tingkat 

ansietas mengalami 

perubahan (mis. Waktu, 

kondisi dan stressor). 

 

- Monitor tanda-tanda 

ansietas. 

Terapeutik 

- Dengarkan dengan penuh 

perhatian 

- Motivasi 

mengidentifikasi situasi 

yang memicu kecemasan 

Edukasi 

- Anjurkan keluarga untuk 

tetap bersama pasien. 

 

- Latih teknik relaksasi 

 

Kolaborasi: 

- Kolaborasi pemberian 

terapi antiansietas 

 

 

- Mengetahui tingkat 

ansietas yang dapat 

berubah pada  kondisi, 

waktu dan stressor 

yang berbeda.  

- Membantu pasien 

untuk mencegah 

terjadinya ansietas. 

- Mengurangi ansietas 

pasien.  

- Perasaan pasien akan 

berfikir positif jika 

diberikan motivasi. 

 

- Pasien merasa  

diperhatikan dan 

nyaman. 

- Mengurangi tingkat 

kecemasan dan 

membuat rileks. 

- Mengurangi perasaan 

cemas pada pasien. 

7 Intoleransi 

Aktivitas 

Toleransi 

Aktivitas 

Meningkat 

Manajemen energi 
Observasi 

- Identifikasi adanya  

gangguan fungsi tubuh 

yang dapat 

mengakibatkan 

kelelahan 

- Monitor pola dan jam 

tidur 

Terapeutik 

- Sediakan lingkungan 

yang  nyaman serta 

rendah stimulus 

(mis.Kunjungan,  cahaya 

dan suara) 

- Lakukan latihan rentang 

gerak aktif dan pasif 

Edukasi 

- Anjurkan tirah baring 

 

 

 

- Anjurkan menghubungi 

perawat jika tanda dan 

gejala kelelahan belum 

berkurang 

 

 

- Mengkaji bagian tubuh 

yang bermasalah yang 

mengakibatkan 

kelelahan. 

 

- Tidur sangat 

dibutuhkan untuk 

meningkatkan energi 

- Memberikan rasa 

nyaman dan 

ketenangan dalam 

beristirahat. 

 

- Mencegah kekakuan 

pada otot dan 

pengecilan otot 

- Meminimalkan 

pergerakan dan 

membantu 

meningkatkan energi 

- Mengajarkan pasien 

untuk melaporkan 

kondisinya 
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Kolaborasi 

- Kolaborasi dengan 

nutrisionis tentang 

strategi meningkatkan 

asupan makanan 

 

- Membantu 

meningkatkan energi 

melalui nutrisi yang 

tepat 
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BAB II- AMELOBLASTOMA 

 

A. KONSEP MEDIS 

1. Defenisi 

Ameloblastoma adalah suatu neoplasma epitelial jinak dan berkisar 

10% dari keseluruhan tumor odontogenik. Neoplasma ini berasal dari sel 

pembentuk enamel dari epitel odontogenik yang gagal mengalami regresi 

selama perkembangan embrional. Ameloblastoma ditandai dengan pola 

pertumbuhan yang lambat dan dapat tumbuh menjadi ukuran yang sangat 

besar dan menyebabkan deformitas fasial yang berat. Kelainan ini 

biasanya asimtomatik dan tidak menyebabkan perubahan fungsi nervus 

sensorik. Istilah odontogenik dimaksudkan bahwa tumor berasal dari 

struktur pembentuk gigi (Chung, 2019) 

Ameloblastoma adalah tumor odontogenik yang terjadi sebagian 

besarnya di mandibula dan maksila. Tumor ini merupakan tumor yang 

muncul dari epitelium yang terlibat dalam proses pembentukan gigi, akan 

tetapi pemicu transformasi neoplastik pada epitel tersebut belum 

diketahui dengan pasti. Secara mikroskopis, pulau-pulau epitalium yang 

yang terdapat di stroma jaringan ikat kolagen merupakan pembentuk dari 

tumor ameloblastoma. Tipe folikular dan pleksiform merupakan tipe yang 

paling sering terlihat pada tumor ini. Pada sebagian besar kasus, 

ameloblastoma biasanya tanpa gejala, tumbuh lambat, dan dapat 

mengenai rahang (Mansjoer, 2016) 

Ameloblastoma merupakan tumor yang seringkali ditemukan 

jarang menyebar ke area organ lain, dan juga perkembangan penyakit 

yang lambat serta lesi yang dihasilkan memungkinkan menyebabkan 

kelainan/deformitas tulang wajah yang parah ataupun kelainan rahang.  
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2. Etiologi 

Penyebab dari ameloblastoma belum bisa diprediksi dengan jelas, 

namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyakit ini sering kali 

terjadi pada pasien yang telah mengalami pencabutan gigi 

sebelumnya.tumor ameloblastoma sering mengenai pada pasien di usia 

decade 4 atau 5, namun penyakit ini bisa menyerang semua usia. Kulit 

berwarna lebih sering dan tidak ada perbedaan pada jenis kelamin. 

Ameloblastoma terjadi pada area rahang (mandibular dan maksila) paling 

sering pada rahang yang terletak di bawah rahang atas sekitar 81%-98%, 

di area molar dan ramus sebanyak 60%, area regiopremolar sebanyak 

15% dan area region simpisis 10%. 

Awal dari Perjalanan tumor ini belum diketahui secara pasti. 

Namun tumor secara jelas berasal dari: 

a. Enamel organ dan dental lamina memiliki bagian dari sisa selnya, 

diperkirakan bahwa tumor ini berasal dari sisa sel tersebut. Biasanya 

dijumpai pada beberapa specimen yang dilihat dari struktur 

mikroskopis terletak pada area epitel sel yang bisa dilihat pada area 

perifer yang berbentuk kolumnar juga menyambungkan pada bagian 

tengah dari ameloblast yang mnegalami degenerasi serta menyerupai 

reticulum stelata 

b. Tumor ini juga bisa berasal dari Epitel malassez yang memiliki bagian 

sisa dari selnya yang ditemukan pada sisa sel epitel pada membrane 

periodontal namun penyebab pergeseran gigi sehingga membentuk 

kista odontogentik juga bisa dilihat pada bagian ini.  

c. Menurut Weber dan Siegmund (1962) mengatakan adanya hubungan 

ameloblastoma dengan epiteloum oral 

3. Patofisiologi  

Tumor odontogenik ini mampu berdiferensiasi dengan baik, 

tumbuh dengan lambat, dan tidak berkapsul serta sifatnya yang infiltratif. 
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Ameloblastoma lebih sering terjadi di area maksila sekitar 75%, dan pada 

area molar dan kista folikular yang disebabkan karena adanya mutasi pada 

zat-zat karsinogen sehingga menyebabkan munculnya tumor ini yang 

terbagi menjadi 3 Fase: 

a. Fase pertama disebut inisiasi yaitu kontak pertama zat karsinogen 

dengan sel normal yang menyebabkan sel menjadi ganas 

b. Fase kedua disebut Promosi, melalui proses pembelahan (poliferasi) 

zat karsinogen  membentuk klon.  

c. Fase akhir disebut progresi, dimana sel yang mengalami proliferasi 

timbul satu atau beberapa karakteristik dari neoplasma yang ganas 

4. Manifestasi Klinis  

Manifestasi klinik dari tumor ameloblastoma sulit untuk dideteksi 

secara dini namun pada umumnya didiagnosis pada tahun keempat dan 

keenam. 

a. Deformitas wajah yang terjadi disebabkan karena pembebngkakan 

dengan berbagai ukuran 

b. terjadi penyebaran pada bagian tulang ke arah bukal dan lingual 

c. tumor yang merusak dan mendesak ke area sekitar tulang sekitarnya  

d. Muncul tanda eggshell cracking atau pingpong ball phenomena jika 

massa dari tumor yang menekan korteks tulang dan tulang menjadi 

menipis 

e. Pada umumnya tidak ada nyeri dan parastesia namun beberapa 

penderita yang mengalami benjolan mengeluhkan adanya nyeri 

f. Penekanan pada gigi apabilah tumor sudah mencapai ukuran besar 

menyebabkan berkurangnya sensilibitas pada daerah distribusi nervus 

mentalis dan kadang-kadang terdapat ulserasi. 

g. Pada umumnya berisi cairan berwarna merah kecoklatan 

h. Perubahan letak dan goyang pada daerah gigi geligi 
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5. Pemeriksaan Diagnostik  

Pemeriksaan radiologi yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis 

ameloblastoma yaitu foto polos, CT scan dan MRI. Radiografi panoramik 

merupakan langkah pertama dalam mendiagnosis ameloblastoma dengan 

gambaran radiografi yang bervariasi tergantung tipe tumor. Pemeriksaan 

CT disarankan bila pembengkakan keras dan terfiksir ke jaringan 

disekitarnya. Pemeriksaan CT biasanya berguna untuk mengidentifikasi 

kontur lesi, isi lesi, dan perluasan ke jaringan lunak yang membantu 

penegakan diagnosis. Foto polos tidak dapat membedakan antara tumor 

dengan jaringan lunak normal, hanya dapat membedakan antara tumor 

dengan tulang yang normal,sedangkan CT scan dan MRI dapat 

memperlihatkannya dengan jelas. MRI esensial dalam menentukan 

perluasanameloblastoma maksilar sehingga menentukan prognosis untuk 

pembedahan (Gumgum, 2018) 

a. X-ray kepala, dilakukan untuk mencari area yang tidak normal pada 

rahang dan akan menghasilkan satu dimensi gambar dan leher 

b. CT scan (computed tomography scan), dilakukan untuk 

mengungkapkan ameloblastoma yang telah menginvaded tissue atau 

organ lain lalu menghasilkan gambar dua dimensi 

c. MRI (magnetic resonance imaging) , menjelaskan abnormalitas kecil 

di kepala dan leher. 

d. Tumor marker (penanda tumor) 

6. Penatalaksanaan  

Beberapa penatalaksaanaan medis yang mungkin digunakan untuk 

mengobati ameloblastoma antara lain: 

a) Enukleasi 

 Enukleasi walaupun populer untuk dilakukan namun sebenarnya tidak 

aman. Enukleasi menyebabkan beberapa kasus rekurensi. 
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Tertinggalnya tulang yang sudah diivansi oleh sel tumor dapat terjadi 

saat kuretase. 

 Insisi mengawali teknik enukleasi dengan membuka flap 

mukoperiostal terlebih dahulu. Tulang yang terletas di sekitar lesi ini 

bersifat tipis dan harus dipisahkan jika melekat pada periosteum. Lesi 

dapat diangkat dengan pembukaan yang cukup. Dengan tarikan yang 

lembut  gunakan sisi yang konveksi dari kuret.   Saraf dan pembuluh 

darah biasanya digeser ke samping dan tidak berada pada daerah 

operasi. Ujung tulang yang tajam dihaluskan dan daerah ini harus 

diirigasi dan diperiksa.tidak ada perawatan khusus pada gigi-gigi 

yang berada di daerah tumor. Namun, jika diperlukan devitalisasi, 

perawatan endodontik sebelum operasi dapat dilakukan. 

b) Eksisi Blok 

Pada umunya ameloblastoma harus dieksisi. Eksisi sebuah bagian 

tulang dengan adanya kontinuitas tulang lebih direkomendasikanjika 

ameloblastopma yang ditenukan kecil. Insisi dibagian mukosa yang 

mengenai area tumor. Supaya tulang dapat direkseksi dibawah tepi 

yang terlibat tumor maka insisi dibuat menjadi flap. Setelah dilakukan 

flap agar tulang tertutup, maka dilakukan penjahitan agar posisi bisa 

dipertahankan, maka eksisi tidak hanya mengikat di area  tumor 

namun juga sebagian tulang yang normal yang berada di area 

sekitarnya. Gigi yang terkena tumor dieksisi bersamaan dengan tumor 

yang ada.  

c) Hemimandibulektomi 

 Hemimandibulektomi memiliki cara kerja yang sama dengan eksisi 

blok dan pada sebagian besar kasus dilakukan pembuangan kondilus. 

“Andy Gump Deformity” merupakan pembuangan bagian bawah dari 

anterior mandibular dan sampai ke daerah region simfisis tanpa 
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menyisakan area border bawah mandibular serta mengakibatkan 

perubahan bentuk wajah.  

 Jika diperlukan maka akan dilakukan reseksi mandibular setelah 

trakeostomi dan diseksi leher radikal. Akses dilakukan dengan insisi 

splitting bibir bawah.  

d). Hemimaksilektomi 

 Akses ke maksila dilakukan dengan insisi yang disebut weber 

fergusson. Proses pemisahan bibir dilakukan dengan philtrum rim dan 

pengangkatan pipi dengan insisi paranasal serta area infraorbital akan 

menyediakan eksposure yang luas dari wajah dan dari maksila atau 

ethmoidal. 

Setelah eksposure yang cukup dicapai, maka dilakukan pemotongan 

jaringan lunak dan ekstraksi gigi yang diperluka. Lalu dilakukan insisi 

dengan ascillating saw dari lateral dinding maksila ke infraorbital rim 

kemudian menuju kavitas nasal melalui fossa lakrimalis. Dari kavitas 

nasal diinsisi menuju alveolar ridge. Lalu, dilakukan insisi pada 

palatum keras. Selanjutnya pemotongan lateral dinding nasal yang 

menghubungkan lakrimal dipotong ke nasofaring dengan 

menggunakan chisel dan gunting mayo dan kemudian dilakukan 

pemotongan daerah posterior. Untuk mengontrol pendarahan maka 

perlu dilakukan pembuangan specimen dan packing kavitas 

maksiletomi yang tepat. 

7. Komplikasi 

Komplikasi akibat dari ameloblastoma dapat berefek pada 

kematian sebab adanya ekstensi lokal atau komplikasi seperti infeksi dan 

malnutrisi. Penelitian lain juga melaporkan bahwapada kasus  

ameloblastoma terdapat metastasis ke paru-paru dan nodus limfe disekitar 

tumor (Triana, 2018).
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B. KONSEP KEPERAWATAN 

1. Pengkajian  

Pemeriksaan fisik mulai dari kepala dsampai kaki (head to Toe) dilakukan 

secara menyeluruh dan singkat. Menurut Doenges (2000)  pengkajian 

data dasarnya, ialah: 

a. Aktifitas/istirahat 

Data Subyektif : nyeri, mulas, pusing dan juga sakit kepala 

Data Obyektif : Perubahan kesadaran, masalah dalam keseimbangan 

cedera (trauma). 

b. Sirkulasi 

Data Obyektif: kecepatan (bradipneu, takhipneu), pola napas 

(hipoventilasi, hiperventilasi, dll). 

c. Integritas ego 

Data Subyektif : Perubahan tingkah laku/ kepribadian (tenang atau 

dramatis) 

Data Obyektif : Cemas, Bingung, Depresi. 

d. Eliminasi 

Data Subyektif : Inkontinensia kandung kemih/usus atau mengalami 

gangguan fungsi. 

e. Makanan dan cairan 

Data Subyektif : Mual, muntah, dan mengalami perubahanSelera 

makan. 

Data Obyektif : Mengalami distensi abdomen. 

f. Neurosensori. 

Data Subyektif : Kehilangan kesadaran sementara, vertigo. 

Data Obyektif : Perubahan kesadaran bisa sampai koma, perubahan 

status mental, Kesulitan dalam menentukan posisi tubuh. 

g. Nyeri dan kenyamanan 

Data Subyektif : Sakit pada abdomen dengan intensitas danlokasi 
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yang berbeda, biasanya lama. 

Data Obyektif : Wajah meringis, gelisah, merintih. 

h. Pernafasan 

Data Subyektif : Perubahan pola nafas. 

Data Objektif: Pernapasan menggunakan otot bantu pernapasan/ otot 

aksesoris. 

i. Keamanan 

Data Subyektif : Trauma baru akibat gelisah. 

Data Obyektif : Dislokasi gangguan kognitif. Gangguan rentang 

gerak. 

2. Diagnosis Keperawatan  

a. Nyeri akut  

Defenisi : pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak 

atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung 

kurang dari 3 bulan.  

Penyebab : 

- Agen pencederaan fisiologis 

- Agen pencederaan kimiawi 

- Agen pencederaan fisik  

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif : pasien mengeluh nyeri  

Objektif : tampak adanya meringis, bersikap protektif, gelisah, 

frekuensi nadi menngkat, dan keluhan sulit tidur  

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: - 

Objektif: Tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsumakan 

berubah, proses berfikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri 

sendiri, diaphoresis  
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Kondisi klinis terkait: Kondisi pembedahan, cedera traumatis, infeksi, 

sindrom coroner akut, glaucoma 

b. Risiko infeksi  

Defenisi : beresiko mengalami peningkatan terserang organisme 

patogenik 

Faktor resiko : 

- Penyakit kronis  

- Efek prosedur invasif 

- Malnutrisi  

- Peningkatan paparan orgaisme pathogen lingkungan 

- Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer 

- Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder  

Kondisi klinis terkait: AIDS, luka bakar, PPOK, diaetes mellitus, 

tindakan invasif, kondisi peggunaan terapi steroid, penyalahgunaan 

obat, KPSW, kanker, gagal ginjal, immunosupresi, lymphedema, 

leukositopenia, gangguan fungsi hati  

c. Defisit nutrisi  

Defenisi : asupn nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme  

Penyebab : 

- Kurangnya supan makanan 

- Ketidakmampuan menelan makanan 

- Ketidakmampuan mencerna makanan  

- Ketidakmampuan mengabsorbsi nutrient 

- Peningkatan kebuuthan metabolisme  

- Faktor ekonomi  

- Faktor psikologis  

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif : - 
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Objektif : Berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal  

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif :  

- Setelah makan cepat kenyang  

- Rasa Kram/nyeri abdomen 

- Nafsu makan menurun 

Objektif : bising usus hiperaktif, otot pengunyah lemah, otot menelan 

lemah, membran mukosa pucat, sariawan, serum albumin menurun, 

rambut rontok berlebihan, diare  

Kondisi klinis terkait : stroke, Parkinson, Mobius syndrome, cerebral 

palsy, cleft lip, cleft palate, amytropic lateral sclerosis, kerusakan 

neuromuscular, luka bakar, kanker, infeksi, AIDS.  

d. Gangguan pola tidur  

Defenisi : Merupakan gangguan pada kualitas dan kuantitas waktu 

tidur akibat faktor dari eksternal 

Penyebab : 

- Hambatan pada lingkungan  

- Kurangnya control tidur 

- Kurangnya privasi 

- Restrain fsik 

- Tidak adanya teman saat tidur 

- Tidak ada rasa familiar dengan peralatan tidur  

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif : adanya keluhan sulit tidur, menegeluh sering terjaga, 

mengeuh tidak puas tidur, mengeluh pola tidur berubah dan  istirahat 

tidak cukup 

Objektif : - 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif : Mengeluh kemampuan beraktivitas mengalami peurunan 
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Objektif : - 

Kondisi klins terkait : kondisi pasca operasi nyeri/kolik, kecemasan, 

hipertiroidisme,  PPOK, kehamilan, periode pasca partum.  

e. Gangguan komunikasi verbal  

Defenisi : penurunan, perlambatan, atau ketiadaan kemampuan, untuk 

menerima, memproses, mengirim, dan/ atau menggunakan 

sistem symbol  

Penyebab : 

- Penurunan sirkulasi serebral 

- Gangguan nuromuskuler  

- Gangguan pendengaran  

- Gangguan musculoskeletal 

- Kelainan palatum 

- Hambatan fisik  

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif : - 

Objektif : tidak mampu berbicara atau mendengar, menunjukka 

respon tidak sesuai 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjktif : - 

Objektif : afasia, disfasia, apraksia, disleksia, sisartria, afonia, dislalia, 

pelo, gagap, tidak ada kontak mata, sulit memahami komunikasi, sulit 

mempertahankan komunikasi, sulit menggunakan ekspresi wajh atau 

tubuh 

Kondisi klinis terkait : sroke, cedera kepala, trauma wajah, 

peningkatan tekanan intracranial, hipoksia kronis, tumor, milasteia 

gravis, infeksi laring, tumor rahang, skizofrenia, delusi, paranoid, 

autism 
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3. Intervensi Keperawatan 

No Masalah 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 

Intervensi Rasional 

1. Nyeri akut Tingkat nyeri 

menurun 
Manajemen nyeri: 

Observasi 

- Identifikasi lokasi, 

durasi, frekuensi, 

karakteristik, kualitasn 

dan  intensitas nyeri. 

 

 

 

- Identifikasi factor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

- Monitor efek samping 

dari penggunaan 

analgetik. 

Terapeutik 

- Berikan teknik non 

farmakologis 

pengurang rasa nyeri 

(mis. hipnosis, 

imajinasi terbimbing, 

akupresur, terapi 

musik,terapi pijat, 

aromaterapi,terknik, 

kompres dingin atau 

hangat). 

- Kontrol lingkungan 

yang dapat 

memperberat rasa nyeri 

(mis. Pencahayaan, 

suhu ruangan, 

kebisingan). 

Edukasi 

- Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu 

nyeri 

- Jelaskan strategi 

meredakan nyeri. 

 

 

- Anjurkan memonitor 

nyeri secara mandiri 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgetik 

-  

 

 

- Merupakan hal yang 

amat penting untuk 

memilih intervensi 

yang cocok dan untuk 

mengevaluasi 

keefektifan dari terapi 

yang diberikan. 

- Melihat faktor 

pencetus yang memicu 

adanya nyeri. 

- Mencegah adanya 

alergi obat pada pasien. 

 

 

- Mengendalikan atau 

meredakan rasa nyeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adanya lingkungan 

yang nyaman dapat 

mempengaruhi kualitas 

nyeri yang dirasakan 

dapat berkurang. 

 

 

- Menambah 

pengetahuan pasien. 

 

- Pasien mengetahui 

tindakan yang akan 

dilakukan ketika nyeri 

dirasakan. 

- Memandirikan pasien 

dalam mengontrol 

nyeri. 

- Analgetik dengan 

teratur dapat 

mengurangi rasa nyeri. 
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Terapi relaksasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya 

penurunan tingkat 

energy, 

ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau 

adanya gejala lain yang 

dapat mengganggu 

kemampuan kognitif. 

- Periksa ketegangan 

otot, tekanan darah, 

frekuensi nadi, dan 

suhu sebelum dan 

setelah latihan. 

- Monitor respon 

terhadap relaksasi. 

 

Terapeutik 

- Ciptakan lingkungan 

yang tenang dan tanpa 

gangguan dengan 

pencahayaan dan suhu 

ruangan yang  nyaman. 

- Gunakan pakaian yang 

longgar. 

 

- Gunakan nada suara 

yang lembut dengan 

irama lambat serta 

berirama 

Edukasi 

- Jelaskan manfaat, 

tujuan, jenis dan 

batasan relaksasi yang 

tersedia (mis. Music, 

meditasi, napas dalam, 

relaksasi otot 

progresif) 

- Anjurkan mengambil 

posisi yang  nyaman 

 

- Anjurkan untuk rileks 

dan merasakan sensasi 

relaksasi  

- Anjurkan agar sering 

mengulangi atau 

melatih teknik yang 

telah dipilih 

Pemberian Analgesik 

 

 

- Membantu untuk 

pemberian intervensi. 

 

 

 

 

 

 

- Mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial. 

 

 

- Mengetahui apakah 

pasien mampu untuk 

melakukan relaksasi 

atau tidak. 

- Memberikan rasa aman 

dan nyaman kepada 

pasien. 

 

 

- Memudahkan pasien 

dalam melakukan 

relaksasi. 

- Pasien merasa dihargai 

dan pasien mampu 

mengikuti relaksasi. 

 

 

- Pasien mendapatkan 

informasi yang baru 

tentang relaksasi. 

 

 

 

 

- Agar pasien tetap 

dalam kondisi yang 

nyaman dan aman. 

- Pasien dapat meraskan 

sensasi relaksasi 

dengan baik. 

- Membantu mengurangi 

rasa nyeri. 
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Observasi 

- Identifikasi 

karakteristik dari nyeri 

(mis. Durasi, 

Frekunesi, Pencetus, 

Pereda, Lokasi, 

Kualitas,  Intensits). 

- Identifikasi adanya 

riwayat alergi obat 

- Monitor tanda-tanda 

vital sebelum dan 

setelah pemberian 

analgesic 

Terapeutik 

- Tetapkan target 

efektifitas analgesic 

agar mengoptimalkan 

respons pasien 

- Dokumentasikan 

respons pada efek 

analgesic serta efek 

yang tidak diinginkan 

Edukasi 

- Jelaskan efek dari 

terapi serta efek 

samping obat 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgesik untuk dosis 

dan jenisnya, sesuai 

indikasi 

Terapi Murottal 

Observasi 

- Identifikasi aspek yang 

akan difokuskan dalam 

terapi (mis. Stimulasi, 

relaksasi, konsentrasi 

dan pengurangan nyeri) 

- Identifikasi jenis terapi 

yang digunakan 

berdasarkan keadaan 

dan kemampuan pasien 

(mendengarkan atau 

membaca Al-Quran). 

Terapeutik 

- Posisikan dalam posisi 

dan lingkungan yang 

nyaman 

 

 

- Memudahkan dalam 

pemberian intervensi 

dengan baik. 

 

 

 

- Mencegah keracunan 

obat. 

- Melihat perbedaan 

sebelum dan setelah 

pemberian obat. 

 

 

- Target efektifitas 

analgesic untuk 

pencapaian respon 

pasien yang optimal. 

-  Memantau  

perkembangan kondisi 

pasien. 

 

 

- Mengetahui efek dari 

terapi dan efek 

samping yang 

berbahaya. 

- Membantu meredakan 

nyeri pasien. 

 

 

 

 

- Memudahkan 

pemberian terapi 

murottal. 

 

 

- Memudahkan 

pemilihan  jenis terapi 

yang akan diberikan 

kepada pasien. 

 

 

 

- Mengurangi rasa nyeri. 
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- Batasi rangsangan 

eksternal selama terapi 

yang dilakukan  (mis. 

Lampu, suara, 

pengunjung, panggilan 

telfon) 

- Putar rekam yang telah 

ditetapkan 

 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dan 

manfaat terapi 

 

- Anjurkan memusatkan 

perhatian atau pikiran 

and pada lantunan ayat 

Al-Quran. 

- Memudahkan 

penghayatan saat terapi 

murottal.  

 

 

 

- Pasien dapat 

mendengarkan dan 

menikmati. 

 

- Supaya pasien 

mengerti diberikan 

tindakan ini. 

- Mengalihkan 

perasaandan rasa nyeri 

pasien. 

2. Risiko Infeksi Resiko 

Infeksi 

menurun 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor adanya tanda 

dan gejala infeksi local. 

 

 

Terapeutik 

- Batasi jumlah 

pengunjung. 

 

- Cuci tangan sebelum 

dan setelah kontak di 

pasien serta lingkungan 

- Pertahankan teknik 

aseptic di pasien 

berisiko infeksi 

Edukasi 

- Jelaskan tanda serta 

gejala infeksi. 

 

- Ajarkan cara mencuci 

tangan yang benar 

Perawatan Luka 

Observasi 

- Monitor karakteristik 

luka (mis. Warna, 

drainase, bau dan 

ukuran) 

 

- Monitor tanda-tanda 

infeksi 

 

 

 

 

- Memberikan informasi 

tentang adanya tanda 

dan gejala infeksi 

untuk diberikan 

intervensi. 

- Meminimalisir 

penyebaran infeksi 

kepada pasien. 

- Mencegah terjadinya 

infeksi. 

 

- Mencegah masuknya 

mikroorganisme dan 

terjadinya infeksi. 

 

- Memberikan informasi 

kepada pasien tentang 

resiko infeksi. 

- Mencegah terjadinya 

Infeksi dan menjaga 

kebersihan. 

 

- Memberika informasi 

untuik menetukan 

intervensi yang akan 

diberikan kepada 

pasien 

- Mengetahui ada 

tidaknya tanda-tanda 

infeksi.  

-  
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Terapeutik 

- lepaskan balutan dan 

plester secara perlahan 

- Cukur rambut di sekitar 

luka. 

- Bersihkan dengan 

cairan NaCl atau 

pembersih nontoksik 

- Bersihkan jaringan 

nekrotik 

- Berikan salep yang 

sesuai kulit 

- Pasang balutan yang 

sesuai jenis luka 

- Pertahankan teknik 

steril ketika melakukan 

perawatan pada luka 

- Ganti balutan yang 

disesuaikan jumlah 

eksudat serta drainase 

- Jadwalkan perubahan 

posisi tiap 2 jam atau 

sesuaikan kondisi 

pasien 

- Berikan diet dengan 

kalori 30-35 

kkal/kgBB/hari dan 

protein 1,25 1,5 

g/kg/BB/hari 

- Berikan terapi TENS 

(Stimulasi Saraf 

transkutaneous) 

Edukasi 

- Jelaskan tanda dan 

gejala infeksi. 

 

 

 

- Ajarkan prosedur 

perawatan luka secara 

mandiri. 

 

 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

antibiotik 

 

 

 

 

- Meminimalkan 

stimulus nyeri  

- Memudahkan akses ke 

sekitar luka  

- Meminimalkan resiko 

infeksi.  

 

- Memberikan peluang 

munculnya jaringan 

baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Memberikan informasi 

untuk menerapkan 

intervensi yng akan 

diberikan kepada 

pasien 

- Keluarga pasien atau 

pasien dapat 

melakukan dengan 

mandiri dan bisa di 

praktekkan saat di 

rumah. 

- Mencegah dan 

mengatasi infeksi 

bakteri. 

 

 

-  
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Manajemen 

lingkungan 

Observasi 

- Identifikasi keamanan 

dan kenyamanan 

lingkungan 

Terapeutik 

- Atur suhu lingkungan 

yang sesuai. 

 

- Sediakan tempat tidur 

dan lingkungan yang 

bersih dan nyaman. 

  

- Izinkan keluarga untuk 

tinggal mendampingi 

pasien 

Edukasi 

- Ajarkan pasien dan 

keluarga/pengunjung 

tentang upaya 

pencegahan infeksi 

 

 

 

- Menciptakan situasi 

yang aman dan 

nyaman. 

 

- Memberikan kondisi 

ruangan yang nyaman 

untuk pasien. 

- Pasien merasa 

diperhatikan dan dapat 

beristirahat dengan 

baik. 

- Menciptakan situasi 

yang nyaman bagi 

pasien. 

 

- Mengurangi tingkat 

terjadinya infeksi. 

3. Defisit 

Nutrisi 

Defisit nutrisi 

membaik  
Manajemen Nutrisi 

Observasi 

- Identifikasi status 

nutrisi 

 

 

 

- Identifikasi adanya 

alergi dan intoleransi 

pada makanan. 

 

 

 

- Monitor asupan 

makanan. 

 

- Monitor hasil 

pemeriksaan 

laboratoium 

 

 

 

Terapeutik 

- Hidangkan  makanan 

dengan tampilan 

menarik dan suhu 

makanan yang tepat. 

 

 

- Mengetahui status 

nutrisi terkini pasien 

serta masalah dalam 

pemenuhan nutrisi 

pasien 

- Mengetahui jenis 

makanan yang dapat 

menimbulakan alergi 

pada pasien dan 

hambatan pasien dalam 

pemenuhan nutrisi. 

- Mengetahui jenis dan 

jumlah makanan yang 

dikonsumsi pasien 

- Kadar albumin yang 

rendah dalam 

pemeriksaan darah 

dapat 

meningindikasikan 

pasien mengalami 

malnutrisi. 

- Menarik minat pasien 

agar kebutuhan nutrisi 

terpenuhi. 
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- Sajikan makanan yang 

kaya akan serat 

Edukasi  

- Anjurkan posisi duduk, 

jika mampu  

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian 

medikasi sebelum 

makan. 

- Kolaborasi dengan  

nutrisionis dalam 

penentuan jenis nutrient 

dan  jumlah kalori yang 

dibutuhkan 

- Mencegah terjadinya 

konstipasi 

 

- Memudahkan proses 

pencernaan makanan 

ke lambung 

- Membantu pasien 

dapat menghabiskan 

porsi makannanya. 

- Memberikan asupan 

nutrisi yang sesuai 

dengan kebutuhan 

pasien. 

4. Gangguan 

pola tidur  

 

Pola tidur 

membaik  

 

Observasi  

- Identifikasi pola 

aktivitas dan tidur  

- Identifikasi faktor 

pengganggu tidur  

Terapeutik  

- Modifikasi 

lingkungan. 

 

 

- Batasi waktu tidur 

siang, jika perlu  

 

- Fasilitasi 

menghilangkan stress 

sebelum tidur  

Edukasi  

- Jelaskan pentingnya 

tidur cukup selama 

sakit  

- Anjurkan menepati 

kebiasaan waktu tidur. 

 

 

- Anjurkan menghindari 

makanan/ minuman 

yang mengganggu 

tidur  

 

- Mengetahui pola 

aktivitas tidur pasien. 

- Meminimalkan 

gangguan tidur 

pasien.  

- Lingkungan yang 

nyaman membuat 

pasien santai dan 

merasa rileks. 

- Memaksimalkan 

durasi tidur saat 

malam hari. 

- Agar pasien dapat 

memulai tidur dengan 

perasaan rileks.  

 

- Menambah 

pengetahuan pasien. 

 

- Agar tidak 

menggangu irama 

sirkadian tubuh 

pasien.  

- Meminimalkan 

makanan/minuman 

yang dapat 

menggangu tidur 

pasien.  

5. Gangguan 

komunikasi 

verbal  

 

Gangguan 

komunikasi 

verbal 

membaik 

Observasi  

- Identifikasi prioritas 

metode komunikasi 

yang digunakan sesuai 

dengan kemampuan  

- Identifikasi sumber 

pesan secara jelas  

 

- Mengetahui pola 

komunikasi dan 

hambatan pasien. 

 

- Mempermudah proses 

komunikasi. 
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Terapeutik  

- Fasilitasi 

mengungkapkan isi 

pesan dengan jelas. 

  

- Fasilitasi 

penyampaian struktur 

pesan secara logis 

dukung pasien dan 

keluarga 

menggunakan 

komunikasi efektif  

Edukasi  

- Jelaskan perlunya 

komuikasi efektif . 

 

- Ajarkan 

memformulasikan 

pesan dengan tepat  

 

- Memastikan apa yang 

disampaian pasien 

sesuai dengan 

persepsi. 

- Menilai kemampuan 

kognitif dan 

komunikasi pasien 

bersama keluarga.  

 

 

 

 

- Penjelasan yang naik 

dapat meningkatkan 

motivasi.  

- Meningkatkan 

kemampuan 

komunikasi pasien.  
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BAB III - MELANOMA MALIGNA 

 

A. KONSEP MEDIS 

1. Definisi 

Melanoma adalah suatu keganasan sel  yang umumnya ditemukan 

di daerah kulit. Beberapa daerah lain seperti mata, telinga, membrane 

mukosa oral dan kelamin (yang menghasilkan pigmen), leptomeniges dan 

saluran pencernaan juga sering ditemukan keganasan (melanoma). 

Melanoma hanya memiliki persentase sekitar 4% dari seluruh jenis 

keganasan di kulit. Tetapi, penyakit ini menjadi penyebab terbesar 

kematian akibat kanker kulit di dunia. Upaya deteksi dini terhadap adanya 

melanoma menjadi usaha terbaik dalam menurunkan angka kematian 

(Hanriko & Muhartono, 2017). 

Melanoma maligna berasal dari degenerasi sel pigmen melanosit 

menuju ke arah keganasan dan merupakan suatu kelainan pada kulit. 

Kelainan ini dapat ditandai dengan adanya perubahan warna yang makin 

melebar dan membesar dengan tepi yang tidak teratur dan lebih menonjol. 

Melanoma maligna menjadi salah satu tumor ganas kulit yang paling 

banyak menimbulkan kematian dengan menduduki urutan ke-5 pada laki-

laki dan urutan ke-7 pada wanita dari keganasan yang sering ditemukan 

(Hanriko & Muhartono. 2017). 

Melanoma maligna merupakan tumor dengan gambaran berupa lesi 

kehitaman pada kulit dan merupakan tumor ganas yang berasal dari 

melanosit. Hasil laporan menyebutkan kebanyakan tumor predileksinya 

di bagian ekstremitas bawah, lalu di daerah batang tubuh (badan), 

ektremitas atas, kepala, leher, dan kuku. Awalnya, adanya lesi dari 

penyakit ini menjadi penyulit dalam membedakannya dengan jenis tumor 

lain. Melanoma maligna sebenarnya hanya terhitung sekitar 4% dari 

semua jenis kanker kulit, tetapi sebanyak 80% dari keganasan ini 
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menyebabkan kematian dari kanker kulit maligna dan ini terhitung ada 

sebanyak 3% dari seluruh keganasan di dunia. Penyakit keganansan ini 

menjadi  yang paling banyak pada golongan dewasa muda dengan rentang 

usia 20-39 tahun dan umumnya, merupakan kanker yang paling banyak 

menyebabkan kematian (Septadina, dkk. 2018). 

2. Etiologi  

Penyebab utama dari melanoma maligna umumnya disebabkan 

karena terjadi paparan radiasi ultraviolet (UV) yang membakar kulit 

secara berulang-ulang dalam waktu yang singkat. Berikut dipaparkan 

penyebab dari melanoma maligna, sebagai berikut (Hanriko & 

Muhartono, 2017): 

a. Sinar Matahari 

Matahari memiliki sinar UVB yang bersifat karsinogenik. Sinar UVB 

dapat ditahan oleh lapisan ozon yang berada di atas bumi sehingga 

mencegah sinar masuk ke bumi. Semakin meningkatnya penggunaan 

bahan-bahan kimia tertentu akhirnya menimbulkan kerusakan pada 

lapisan ozon akibatnya sinar UVB dapat lolos masuk ke bumi. Sinar 

UVB dapat menyebabkan  kanker pada kulit, selain itu adanya radiasi 

& radioterapi (sinar pengion) yang umumnya digunakan sebagai 

terapi pengobatan juga dapat  menyebabkan terjadinya kanker 

kulit.  

b. Hereditas 

Penyakit ini juga disebabkan karena genetic (faktor bawaan lahir). 

Kondisi ini terjadi jika riwayat kanker kulit dimiliki oleh orangtua  

sehingga berisiko tinggi menurunkan penyakit kepada anak. 

c. Umur 

Kejadian pada wanita tidak sama dengan laki-laki dengan kasus 

tertinggi ditemukan pada umur 30-60 tahun dan jarang terjadi pada 

anak. 
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d. Iklim 

Adanya perubahan iklim maupun terjadinya penipisan lapisan ozon 

akan mengakibatkan sinar UV masuk dengan bebas di wilayah 

permukaan bumi.  

e. Ras Kulit 

Seseorang akan memiliki risiko lebih tinggi jika kulitnya lebih cerah 

(kurang pigmen). 

3. Patofisiologi 

Menurut Septadina, dkk. 2018, perjalanan penyakit melanoma maligna 

dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a. Proliferasi dari Melanosit (Benign Lesions) 

Awal mulanya terbentuk beningn nevus yang terbentuk dari 

proliferasi  melanosit. Pada gambaran hasil klinisnya akan ditemukan 

nevi yang berbentuk datar dan agak menonjol, warnanya seragam 

(latar cokelat atau hitam kecokelatan) dengan gambaran teratur. 

Adapun secara histologi, lesi ini bersarang di sepanjang lapisan 

basalis serta memiliki sekumpulan melanosit yang jumlahnya 

meningkat.  

b. Dysplastic Nevi (Random Atypia)  

Perkembangan selanjutnya, yaitu di tempat sebelumnya atau tempat 

yang baru dapat terjadi pertumbuhan abnormal, atau dapat terjadi di 

tempat yang sebelumnya terdapat benign nevus. Gambaran klinis dari 

lesi ini bisa asimetris, memiliki satu warna, diameter cenderung lebih 

besar dan tidak rata pada batasannya. Adapun secara histologi, lesi ini 

biasanya sel-selnya menjadi tidak berdampingan, terbentuk sel 

abnormal dengan bentuk bebas. 

c. Fase Radial-Growth (Pertumbuhan Intraepidermal)  

Pada fase ini sel-sel memiliki kemampuan berproliferasi secara 

intraepidermal. Gambaran klinis kadang-kadang dapat menonjol pada 
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lesi yang selanjutnya akan membentuk sel kanker dan tidak lagi 

terlihat sel abnormal dengan bentuk bebas.  

d. Fase Vertical-growth (Invasi Dermis)  

Fase berlanjut ke tahapan vertical-growth, dengan kemampuannya 

membentuk nodul yang besar lalu invasi ke dermis dan meluas hingga 

ke papillary dermis. Pada tahapan ini, sel kanker dapat pula menyebar 

ke reticular dermis dan sel adipose. 

e. Metastasis Melanoma Akhir  

Merupakan tahapan perkembangan kanker, selanjutnya sel kanker 

akan menyebarluas ke kulit lain dan organ tubuh lainnya, dengan 

kemampuannya berproliferasi dan bermetastasis. 

4. Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis yang dapat ditemukan pada melanoma maligna 

umumnya dapat disingkat dengan manifestasi ABCDEF, penjelasannnya 

dipaparkan sebagai berikut (Septadina dkk, 2018): 

a. A-Asymetry, merupakan bentuk tumor yang bentuknya tidak simetris 

b. B-Border Irregularity, merupakan bentuk tumor dengan garis 

pembatas yang tidak reguler (teratur) 

c. C-Color Variegation, merupakan tumor akan memiliki warna lebih 

dari satu warna. Warna tersebut hipopigmentasi atau depigmentasi, 

cokelat atau hitam, merah, biru maupun abu-abu. 

d. D-Diameter, merupakan tumor dengan ukuran diameter >6 mm. 

e. E-Evolution atau Change, merupakan tumor akan mengalami 

perubahan/evolusi dengan perubahan dapat berasal dari aspek warna, 

gejala, kesimetrisan maupun ukuran yang ada. 

f. F-Funny-Looking Lesions , yaitu bentuk lesinya kesannya lucu 

5. Pemeriksaan Diagnostik 

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan beragam karena 

maligna melanoma dapat metastase pada beberapa organ atau jaringan 
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tubuh, maka dapat dilakukan macam-macam pemeriksaan, yaitu (Hanriko 

& Muhartono. 2017): 

a. Fungsi Liver 

Tes ini digunakan untuk menentukan keterlibatan liver dalam 

perkebangan tumor. Umumnya, liver akan dipengaruhi oleh 

kombinasi dari elevasi SGOT, LDH dan alkaline phosphatase. 

b. Tes Hematologi 

Hematologi dilakukan untuk mengetahui abnormalitasnya dengan 

menghitung jumlah darah. 

c. Tes Serum Darah  

Tes serum darah dilakukan dengan mengidentifikasi kandungan 

elektrolit dan mineral yang nilanya tidak ormal. 

d. Biopsy Lesi  

Biopsi merupakan metode definitive untuk menegakkan diagnosa 

melanoma maligna. Eksisi biopsy adalah pilihan dari prosedur 

diagnostic karena lebih lengkap dalam melakukan evaluasi histologi 

maupun di tingkat mikroskop. Biopsy tidak dianjutkan untuk 

dilakukan jika lesi tidak sulit untuk dikasjo larena ketebalan dan 

dalamnya melanoma, sehingga pengobatan dan prognosis menjadi 

sangat sulit.  

e. CT-Scan Liver  

Dapat diketahui apabila ditemukan abnormal pada enzim hati, dan 

untuk mengetahui luasnya metastasi di hati. 

f. Rotgen Dada  

Indikasi pemeriksaan jika terdapat kesulitan bernafas pada pasien atau 

hemoptisis, dan dicurigai ada metastasis ke paru-paru. 

g. Scan Tulang  

Jika terdapat nyeri pada tulang dan untuk mengetahui metastass pada 

tulang. 
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h. CT Scan Otak atau MQI Otak  

Jika terdapat sakit kepala atau nyeri hebat di kepala sehingga dapat 

diketahui  metastasis tumor di kepala. 

i. Biopsy Jaringan  

Mengetahui adanya metastasi pada Limpa tulang belakang atau lesi 

yang kulit lain.  

6. Penatalaksanaan 

Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan operasi pengangkatan 

sel kanker secara menyeluruh. Jika kanker telah menyebar maka perlu 

untuk dilakukan operasi lanjutan dengan mengangkan jaringan di sekitar 

kanker. Pengobatan melalui medikomentosa dapat dilakukan melalui 

kemoterapi. Jenis kemoterapi yang dapat digunakan dapat digolongkan 

menjadi kategori: alkylating agents, antimetabolit, enzim, hormone, 

alkaloid tanaman, antibiotik antitumor dan pengubah respon biologis. 

Sedangkan, pada nonmedikomentosa dapat menggunakan terapi fisik, 

radioterapi maupun pembedahan. Berikut dipaparkan jenis-jenis terapi 

berdasarkan stadium (Hanriko & Muhartono. 2017):  

a. Stadium Klinik I Melanoma Maligna  

Pengobatan melanoma maligna yang dianggap terbaik hingga 

saat ini  yaitu metode pembedahan dengan eksisi luas. Pada lesi tipe 

ALM jika dibandikan dengan jenis lainnya yaitu: melanoma 

subungual (lesi di dasar kuku), jari tangan, kaki  bagian distal, 

dilakukan disartikulasi metakarpal atau metatarsal, akan memerlukan 

penanganan khusus. Umumnya dapat dilakukan amputasi pada 

karpometakarpal atau tarsometatarsal di bagian lesi yang terletak di 

jari tangan atau kaki bagian proksimal. Sedangkan, lesi yang terletak 

pada telapak tangan atau kaki (palmar atau plantar melanoma) 

dilakukan eksisi luas dengan batas tepi eksisi yang disesuaikan 

dengan anatomi dan fungsinya. Penentuan batas tepi eksisi optimal 
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dan pertimbangan pengangkatan kelenjar limfe regional sebagai 

tindakan profilaksis, terutama tergantung pada jenis dan lokasi 

melanoma maligna, tingkat invasi Clark dan kedalaman (ketebalan) 

Breslow.  

b. Stadium Klinik II Melanoma Maligna 

Pengangkatan pada kelenjer limfe di regional dan dilakukan eksisi 

secara meluas.  

c. Stadium Klinik III Melanoma Maligna 

1) Kemoterapi 

Dacarbazine/Dimetil Triazeno Imidazole Carboxamide (DTIC) 

merupakan agen kemoterapeutik tradisional yang terbaik yang 

dapat diberikan dengan tunggal maupun kombinasi. Sebanyak 20-

25% penderita akan memberikan respon pengobatan dengan 

DTIC. Adapun, kemoterapeutik sistemik yang direkomendasikan 

yaitu: DTIC: 200-300 mg/m2 (intravena) selama 5 hari dan 

diulang tiap 3-4 minggu. Nitrosourea: 200 mg/m2 dosis tunggal 

(oral) dan diulang tiap 6 minggu. Dapat juga  kombinasi DTIC 

dan nitrosoure.  

2) Imunoterapi BCG  

Imunoterapi BCG merupakan jenis aktif nonspesifik yang 

diberikan secara intralesi. Umumnya dipakai untuk jenis 

melanoma maligna yang telah menyebar ke daerah kulit. Respon 

pengobatan akan tergantung pada imunitas penderita. Dalam 

beberapa tahun terakhir, untuk mendapatkan limfosit dari kanker 

pasien dilakukan imunoterapi adoptif yaitu dengan menggunakan 

leukaferesis. Selanjutnya,  dilakukan inkubasi pada sel dengan 

interleukin-2, agar dapat terbentuk sel pembunuh yang akan 

mengaktifkan limfokin (LAK), setelah itu sel-sel LAK yang 
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terbentuk akan diinfuskan kembali ke pasien bersama dengan 

pemberian interleukin-2.  

3) Pengobatan (Keuntungan dan kerugian) 

a) Kuretase dan elektrodesikasi. umumnya digunakan untuk 

membuang pertumbuhan sel kanker. Kanker diambil dengan 

cara di kurete. Kurete merupakan metode pengambilan sel 

kanker dengan menggunakan satu alat yang berbentuk sudut 

tajam dan seterusnya dialirkan arus elektrik dari suatu mesin 

khas untuk mengawal pendarahan dan membunuh sel kanker 

yang tinggal di daerah tersebut.  

Keuntungan: menggunakan cara yang sederhana dengan 

bekas luka yang teratur dan kering.  

Kerugian : Tidak efektif, hanya dapat dilakukan kanker 

karsioma sel basal. 

b) Bedah eksisi.  

Keuntungan:  waktu penyembuhan cenderung cepat dengan 

daerah luka yang teratur dan kering.  

Kerugian : membutuhkan lebih banyak waktu. 

7. Komplikasi 

Menurut Hanriko & Muhartono, 2017 komplikasi yang dapat terjadi pada 

pasien dengan melanoma maligna yaitu:  

a. Metastasis  

Metastasis (penyebaran) bisa bersifat lokal (di dalam atau sekitar lesi 

primer), di bagian limfonodi atau pada daerah: 

1) Kulit yang jaraknya jauh dari lesi 

2) Limfonodi yang jaraknya jauh dari lesi 

3) Organ tubuh bagian dalam  

4) Tulang 
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b. Metastasis dapat berlangsung cepat melalui hematogen (menyebar 

melalui darah) maupun limfogen (menyebar melalui limfa) 

c. Ulkus cenderung mudah mengeluarkan darah. 

8. Prognosis 

Menurut Hanriko & Muhartono, 2017prognosis ditentukan oleh beberapa 

faktor yaitu: 

a. Usia  

 Beberapa penelitian melaporkan sesuai hubungannya dengan overall 

survival rates bahwa prognosis cenderung buruk pada usia yang lebih 

tua. Laki-laki usia >60 tahun akan memiliki mortalitas yang lebih 

tinggi. Hal ini didasari oleh mekanisme pertahanan imunitas akan 

berkurang seiring dengan bertambahnya usia.  

b. Jenis Kelamin  

 Hasil penelitian menyebutkan bahwa survival rates yang dimiliki oleh 

pria lebih buruk dibandingkan wanita. 

c. Letak Melanoma Maligna  

 Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan prognosis buruk ditemukan 

pada  melanoma maligna yang terletak di badan, kepala, dan leher 

dibandingkan  melanoma di ekstremitas.  

d. Ketebalan Tumor  

 Metode Breslow menggunakan aspek ketebalan tumor menunjukkan 

survival rate pada stage I dan II memiliki hubungan. Survival rate 

akan semakin menurun jika tumor semakin tebal. 

e. Ulkus 

 Ulkus erat kaitannya dengan survival yang, merupakan faktor bebas 

prognosis. Adanya ulkus di daerah tumor primer akan berisiko 

mengembangkan penyakit yang parah. Ketebalan tumor berhubungan 

erat denga ulkus. Ulkus pada melanoma maligna yang tipis cukup 

jarang terajadi dan cenderung meningkat pada melanoma maligna 
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yang tebal.  Persentase pada ketebalan tumor yang tipis jika (6% 

untuk ketebalan < 1  mm) dan yang tebal (63% untuk ketebalan >4 

mm). Overall survival ditemukan berpengaruh signifikan pada 

penyakit stage III. 

f. Mitotic Index  

 Pada beberapa pustaka dan penelitian memperlihatkan hasil yang 

mendukung hubungan yang signifikan antara tumor mitotic index 

dengan  prognosis pada melanoma maligna. Mitotic index dihitung 

sebagai jumlah mitosis per millimeter kuadrat, ini biasanya dihitung 

jumlah mitosis yang nampak pada 5 lapangan pandang mikroskop 

daya kuat (x40), dimulai dari lapangan pandang yang paling banyak 

mitosis. Pada pasien dengan mitotic index 0/mm² memiliki hasil yang 

signifikan untuk survival rate yang baik daripada pasien dengan 

mitotic index ≥ 1/mm². 

g. Faktor Histologi Lain  

 Pada faktor ini yang dapat berpengaruh seperti terdapat regresi, tumor 

lymphamgio genesis, tumor infiltrating lymphocytes (TILs) dan 

radial  versus vertical growth phase. 

 

B. KONSEP KEPERAWATAN 

1. Pengkajian  

a. Pengumpulan data 

Identitas 

Data identitas merupakan upaya mengumpulkan berbagai data yang 

akurat dari pasien. Dari data tersebut akan ditemukan berbagai 

permasalahan keperawatan. Langkah ini merupakan tahap awal dari 

proses asuhan keperawatan, data yang dikumpulkan berupa: 

1) Identitas pasien: tanggal dilakukan pengkajian, nomor pada rekam 

medik, tanggal masuk RS, diagnosa medis, nama, alamat, tempat 
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tanggal lahir,  usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan,  

tanggal operasi. 

2) Identitas penanggung jawab: nama, umur, pekerjaan, pendidikan,  

hubungan dengan pasien dan alamat. 

b. Riwayat Kesehatan 

1) Keluhan utama 

Keluhan utama ialah keluhan yang mendorong pasien untuk 

mencari pertolongan medis yang umumnya sangat dirasakan 

pasien. Keluhan utama pada pasien adalah nyeri.  Sebenarnya, 

rasa nyeri ialah gejala tumor yang dirasakan di tahap awal karena 

saat itu tumor masih terlokalisasi.  Sekitar 5-10% pasien yang 

memiliki tumor padat akan merasa nyeri mengganggu dalam 

aktifitas sehari-harinya.  

2) Riwayat kesehatan sekarang 

Riwayat penyakit/kesehatan saat ini ialah faktor terpenting bagi 

petugas kesehatan pada saat menegakan diagnosis atau akan 

menentukan kebutuhan dari pasien. Umumnya, untuk mengkaji 

riwayat kesehatan sekarang dapat menggunakan konsep PQRST. 

P (Paliatif / provokatif): Penyebab munculnya keluhan dan  aspek 

yang dapat meringankan dan memberatkan keluhan.  

Q (Quality / Kwantity): Beratnya keluhan yang dirasakan dan 

gambarannya serta tingkat keseringan keluhan tersebut muncul. 

R (Region / Radiation): Lokasi/daerah keluhan mulai dirasakan 

dan bagaimana arah penyebaran dari keluhan tersebut. 

S (Skala / Severity) : Gambaran Intensitas dari keluhan yang 

dirasakan, umunya dapat digambarkan dalam bentuk skala 

(angka). Serta dijabarakan apakah sampai mengakibatkan 

gangguan atau tidak. 
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T (Timing): Waktu munculnya keluhan/kapan keluhan  dirasakan 

secara umum, seberapa sering dirasakan, apakah berulang-

ulang atau tidak. 

3) Riwayat kesehatan dahulu 

Bagian ini mengkaji apakah terdapat penyakit saat dahulu yang 

pernah dulu dialami dan kira-kira akan berpengaruh di kondisi 

kesehatan saat sekarang, misalnya hipertensi, asma, kolesterol, 

diabetes melitus, dan lain-lain. 

4) Riwayat kesehatan keluarga 

Bagian ini mengkaji apakah ada anggota keluarga pasien yang 

memiliki penyakit yang sama dengan pasien atau penyakit 

keturunan  

yang lainnya,  penyebab sakitnya pasien dapat dari riwayat 

keturunan (genetik). 

5) Keadaan Umum 

a) Penampilan 

Penilaian ini meliputi kemampuan fisik pasien  secara umum 

biasanya terlihat lemah dan lesu saat melakukan banyak 

pergerakan dan aktifitas. 

b)  Kesadaran 

Penilaian ini meliputi, menilai tingkat kesadaran pasien 

menggunakan skala GCS (Glasgow Coma Scale). Penilaian 

GCS meliputi: composmentis (sadar yang sepenuhnya)  GCS 

15-14, apatis (acuh tak acuh) GCS 13-12, delirium (kondisi 

kacau motorik)  GCS 11-10, somnolen (cenderung 

tidur/mengantuk) GCS 9-7, sopor (kesadaran serupa dengan 

koma)  GCS 6-5, semi coma GCS 4 dan coma (keadaan 

kesadaran sama sekali hilang) dengan GCS 3. 
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c. Antropometri 

Mencakup berat dan tinggi badan sebelum dan setelah pasien sakit. 

Hitung IMT pasien dan LILA (lingkar lengan atas). 

d. Tanda-tanda vital 

Tanda-tanda vital terdiri dari empat pemeriksaan, yakni: 

1) Pemerikasaan tekanan darah 

2) Pengukuran denyut nadi 

3) Pemeriksaan respirasi 

4) Pengukuran suhu 

5) Skala nyeri 

6) Saturasi oksigen 

e. Pemeriksaan Fisik  

Pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan meliputi: 

1) Respirasi 

Dimulai dari pengkajian bentuk dari hidung, ada tidaknya sekret 

di  lubang hidung, pergerakan cuping hidung ketika bernapas, 

auskultasi bersihan bunyi napas atau terdapat bunyi napas 

tambahan seperti wheezing dan ronchi, serta kaji frekuensi napas. 

2) Sirkulasi 

Dapat terjadi peningkatan denyut nadi dan tekanan, tetapi  hal itu 

tergantung pada nyeri yang dirasakan individu. 

3) Nutrisi dan Cairan 

Keadaan mulut dikaji, bibir, gigi, dan abdomen juga dikaji agar 

diketahui peristaltik usus. 

4) Neurosensori 

Sistem neurosensori yang dikaji adalah fungsi cerebral, fungsi 

kranial. Yang dikaji pada fungsi sensori yakni: Sensasi posisi dan 

suhu serta nyeri superfisial.  
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5) Pencegahan terhadap bahaya 

Pada pasien oesteoclastoma kemungkinan  tidak ada gangguan 

pada sistem penginderaan. 

6) Ekstremitas 

Rentang sendi dapat dikaji dengan melihat kemampuan luas gerak  

pada persendian tertentu, mulai dari kepala hingga anggota gerak  

bawah, ketidaknyamanan atau nyeri yang disampaikan pasien 

waktu bergerak, observasi kemungkinan adanya luka, terdapat  

kelemahan dan penurunan toleransi pada aktifitas. Pengkajian 

sistem motorik juga meliputi keseimbangan di koordinasi gerakan 

diantaranya cepat, ataksia dan berselang-selang. 

7) Integumen 

Kaji keadaan kulit, warna, turgor, tekstur, kelembaban, serta 

fungsi perabaan. Kaji juga kadaan ada atau tidaknya luka. Jika ada 

luka, kaji karakteristisk luka secara menyeluruh.  

8) Sistem endokrin 

Kaji adanya nyeri tekan atau tidak, pada kelenjar getah bening kaji 

adanya oedeme atau tidak, ada tidaknya  riwayat pada alergi. 

Biasanya pada pasien dengan masalah seperti pada kasus ini 

jarang menunjukkan masalah di sistem endokrin. 

9) Sistem perkemihan 

Kaji keberadaan nyeri disaat berkemih, adakah nyeri tekan atau 

benjolan dibagian perut bawah.  

f. Pola Aktivitas 

Pada pasien dengan kasus ini, umumnya aktivitas sehari-harinya 

terganggu termasuk status personal hygiene akan mengalami 

perubahan kemampuan. Sehingga, personal hygiene klien nantinya 

akan dibantu oleh keluarga atau perawat di ruangan. 
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g. Data Penunjang 

1) Data psikologi 

Kaji mendalam emosi dan konsentrasi klien pada saat diajukan 

pertanyaan/anamnesa. Koping efektif pasien bersama 

keluarganya didorong agar mengungkapkan rasa takut, 

keprihatian dan perasaan mereka. Mereka sangat membutuhkan 

dukungan serta perasaan diterima sehingga mereka mampu 

menerima dampak dari tumor maligna. Pasti akan terjadi perasaan 

terkejut, putus asa dan sedih. Sehingga rujukan ke perawat 

psikiatri, ahli psikologi, konselor atau rohaniawan perlu 

diindikasikan untuk membantu psikologik secara khusus. 

2) Data sosial 

Baik ketika dirumah atau di rumah sakit perlu dilakukan 

pengkajian terkait respon pasien ataupun tanggapan pasien 

terhadap aktifitas disekitarnya. Biasanya akan ada perubahan 

tingkah laku akibat pasien menahan nyeri yang dirasakan. 

3) Data spiritual 

Perlu dilakukan pengkajian pelaksanaan ibadah selama sakit. 

Termasuk keyakinan pasien akan kesembuhannya yang 

dihubungkan dengan agama yang dianutnya dan bagaimana 

persepsi pasien tentang penyakitnya. Secara umum, aktivitas 

ibadah pasien dengan penyakit ini akan terganggu. 

4) Data ekonomi 

Kemandirian melawan  ketergantungan merupakan isu pada 

pasien yang mengalami keganasan. Perubahan drastis terjadi pada 

gaya hidup, dalam menjalankan penyesuaian yang harus 

dilakukan pasien maka memerlukan bantuan  dukungan keluarga. 
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h. Analisa Data 

Menginterprestasikan data atau membandingkan dengan 

standar fisiologi setelah dianalisa, selanjutnya akan didapat penyebab 

terjadinya masalah pada pasien (Nurrohmah, 2016). 

2. Diagnosis Keperawatan 

a. Nyeri akut  

Definisi: pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan  

kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset 

mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat 

yang berlangsung kurang dari 3 bulan. 

Penyebab:  

- Agen pencedera fisiologis (mis.inflamasi, iskemis,neoplasma). 

- Agen pencedera kimiawi (mis.terbakar,bahan kimia iritan). 

- Agen pencedera fisik (mis.abses, amputasi, terbakar,  terpotong, 

mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik 

berlebihan. 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif: Mengeluh nyeri 

Objektif  

- Tampak meringis 

- Bersikap protektif 

- Gelisah 

- Frekuensi nadi meningkat 

- Sulit tidur 

Kondisi Klinis Terkait:  

- Kondisi pembedahan 

- Cedera traumatis 

- Infeksi 

- Sindrom koroner akut 
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- Glaukoma  

b. Gangguan Integritas Kulit/Jaringan  

Definisi:  Kerusakan kulit (dermis dan/atau epidermis) atau jaringan 

(membrane mukosa, kornea, fasia, otot, tenon, tulang, 

kartigo, kapsul sendi dan/atau ligament). 

Penyebab:  

- Perubahan sirkulasi 

- Perubahan status nutrisi 

- Kekurangan atau kelebihan volume cairan 

- Penurunan mobilitas 

- Bahan kimia iritatif 

- Suhu lingkungan yang ekstrem 

- Faktor mekanis ( mis. Penekanan pada tonjolonan tulang, 

gesekan) atau faktor elektris 

- Efek samping terapi radiasi 

- Kelembaban 

- Proses penuaaan 

- Neuropati perifer 

- Perubahan pigmentasi 

- Perubahan hormonal 

- Kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan 

/melindungi integritas kulit 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: Tidak tersedia 

Objektif: Kerusakan jaringan dan/atau lapisan kulit 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: Tidak tersedia 

Objektif:  

- Nyeri 
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- Perdarahan 

- Kemerahan 

- Hematoma 

Kondisi Klinis Terkait: 

- Gagal ginjal 

- Imobilisasi 

- Diabetes mellitus 

- Gagal Jantung Kongestif 

- Imunodefesiensi (mis. AIDS) 

c. Intoleransi Aktivitas  

Definisi: Ketidakcukupan energy untuk melakukan aktivitas sehari-

hari. 

Penyebab:  

- Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan  suplai oksigen  

- Tirah baring  

- Kelemahan 

- Imobilitas 

- Gaya hidup yang monoton 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subyektif : Mengeluh Lelah 

Objektif : Frekuensi jantung meningkat > 20% dari kondisi istirahat. 

Gejala dan Tanda Minor 

Subyektif:  

- Dispnea saat/setelah aktivitas 

- Merasa tidak nyaman sesudah beraktivitas  

- Merasakan kelemahan 

Objektif :  

- Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat 
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- Gambaran EKG menunjukkan iskemia, aritmia saat/setelah 

aktiivitas 

- Sianosis  

Kondisi klinis terkait:  

- Anemia  

- Penyakit jantung koroner 

- Gagal jantung kongestif 

- Penyakit pada katup jantung 

- Aritmia 

- Penyakit paru obstruktif yang kronis 

- Gangguan pada metabolic 

- Gangguan di sistem muskuloskeletal 

d. Ansietas 

Definisi: Kondisi emosional dan pengalaman subyektif individu 

terhadap suatu objek yang tidak jelas dan spesifik akibat 

antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan 

tindakan untuk menghadapi ancaman. 

Penyebab: 

- Krisis situasional  

- Kebutuhan yang tidak terpenuhi 

- Krisis maturasional 

- Ancaman pada konsep diri dan kematian  

- Kekhawatiran akan mengalami kegagalan 

- Disfungsi pada sistem keluarga 

- Hubungan antara orang tua dan anak yang tidak memuaskan 

- Faktor keturunan ( tempramen mudah teragitasi sejak lahir)  

- Penyalahgunaan zat  

- Terpapar pada lingkungan (mis. Polutan, toksin, dan lain-lain)  

- Kurang terpapar akan informasi 
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Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif:  

- Merasa bingung   

- Merasa khawatir pada akibat dari kondisi yang dihadapi 

- Sulit untuk berkonsentrasi 

Objektif :  

- Tampak gelisah dan tegang 

- Sulit tidur 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif:  

- Mengeluh pusing 

- Anoreksia 

- Palpitasi 

- Merasa tak berdaya. 

Objektif:  

- Peningkatan frekuensi napas, nadi dan tekanan darah  

- Diaforesis 

- Tremor 

- Muka tampak pucat 

- Suara bergetar dan kontak mata buruk 

- Sering berkemih 

- Berorientasi pada masa yang lalu 

Kondisi klinis terkait 

- Penyakit kronis progresif (mis;.  Kanker,  penyakit autoimun)  

- Penyakit akut 

- Hospitallisasi 

- Rencana operasi 

- Kondisi diagnosis penyakit yang belum jelas 

- Penyakit sistem neurologis 
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- Tahap tumbuh kembang 

e. Gangguan Citra Tubuh 

Definisi: Perubahan persepsi tentang penampilan, struktur dan fungsi 

fisik individu 

Penyebab: 

- Perubahan pada struktur atau bentuk tubuh (mis; Jerawat, 

obesitas, amputasi, trauma, luka bakar) 

- Perubahan pada fungsi tubuh (mis; Proses kehamilan, penyakit, 

kelumpuhan) 

- Perubahan pada fungsi kognitif 

- Ketidaksesuaian pada aspek budaya, keyakinan atau sistem nilai 

- Transisi di perkembangan 

- Gangguan psikososial 

- Efek tindakan/pengobatan (mis. Terapi radiasi, pembedahan, 

kemoterapi) 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif:  Mengungkapkan kecacatan/kehilangan pada bagian tubuh 

Objektif:  

- Kehilangan pada bagian tubuh 

- Fungsi atau struktur tubuh berubah/hilang  

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: 

- Tidak mau mengungkapkan kecacatan/kehilangan di bagian tubuh 

- Mengungkapkan perasaan negative tentang perubahan pada tubuh 

- Mengungkapkan kekhawatiran akan penolakan atau reaksi orang 

lain 

- Mengungkapkan terjadi perubahan pada gaya hidup 
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Objektif: 

- Menyembunyikan atau menunjukkan bagian tubuh secara 

berlebihan 

- Menghindari untuk melihat dan ataupun menyentuh bagian tubuh 

- Fokus yang berlebihan pada perubahan tubuh 

- Respon non verbal terhadap perubahan dan persepsi tubuh 

- Focus pada penampilan dan kekuatan di masa lalu 

- Hubungan sosial mengalami perubahan  

Kondisi Klinis terkait 

- Mastektomi 

- Amputasi 

- Jerawat 

- Jaringan parut atau luka bakar yang terlihat 

- Obesitas 

- Hiperpigmentasi di saat kehamilan 

f. Risiko infeksi 

Definisi: Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme 

patogenik 

Faktor resiko: 

1) Penyakit kronis 

2) Efek dari prosedur invasive 

3) Malnutrisi 

4) Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan 

5) Ketidakadekuatan pertahan tubuh primer 

a) Gangguan peristaltic 

b) Kerusakan integritas kulit 

c) Perubahan sekresi pH 

d) Penurunan kerja pada siliaris 

e) Ketuban pecah lama atau sebelum waktunya 
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f) Merokok 

g) Statis cairan tubuh 

6) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder 

a) Penurunan haemoglobin 

b) Imunosupresi 

c) Leukopenia 

d) Supresi respon inflamasi 

e) Vaksinasi tidak adekuat 

Kondisi klinis terkait: 

- AIDS 

- Luka Bakar 

- Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) 

- Diabetes mellitus 

- Tindakan invasive 

- Kondisi penggunaan terapi steroid 

- Penyalahgunaan obat 

- Ketuban pecah sebelum waktunya 

- Kanker 

- Gagal ginjal 

- Imunosupresi 

- Lymphedema 

- Leukositopenia 

- Gangguan fungsi hati 

3. Intervensi Keperawatan 

No Masalah 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 

Intervensi Rasional 

1. Nyeri akut Tingkat 

nyeri 

menurun 

Manajemen nyeri: 

Observasi 

- Identifikasi lokasi, durasi, 

frekuensi, karakteristik, 

kualitasn dan  intensitas 

nyeri. 

 

 

- Merupakan hal yang 

amat penting untuk 

memilih intervensi 

yang cocok dan untuk 
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- Identifikasi faktor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

- Monitor efek samping dari 

penggunaan analgetik. 

Terapeutik 

- Berikan teknik non 

farmakologis pengurang rasa 

nyeri (mis. hipnosis, 

imajinasi terbimbing, 

akupresur, terapi 

musik,terapi pijat, 

aromaterapi,terknik, 

kompres dingin atau hangat). 

- Kontrol lingkungan yang 

dapat memperberat rasa 

nyeri (mis. Pencahayaan, 

suhu ruangan, kebisingan). 

Edukasi 

- Jelaskan penyebab, periode 

dan pemicu nyeri. 

- Jelaskan strategi meredakan 

nyeri. 

 

 

- Anjurkan memonitor nyeri 

secara mandiri 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgetik 

Terapi relaksasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya 

penurunan tingkat energy, 

ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau adanya 

gejala lain yang dapat 

mengganggu kemampuan 

kognitif. 

- Periksa ketegangan otot, 

tekanan darah, frekuensi 

nadi, dan suhu sebelum dan 

setelah latihan. 

- Monitor respon terhadap 

relaksasi. 

 

 

mengevaluasi 

keefektifan dari terapi 

yang diberikan. 

- Melihat faktor pencetus 

yang memicu adanya 

nyeri. 

- Mencegah adanya 

alergi obat pada pasien. 

 

- Mengendalikan atau 

meredakan rasa nyeri. 

 

 

 

 

 

 

- Adanya lingkungan 

yang nyaman dapat 

mempengaruhi kualitas 

nyeri yang dirasakan 

dapat berkurang. 

- Menambah 

pengetahuan pasien. 

- Pasien mengetahui 

tindakan yang akan 

dilakukan ketika nyeri 

dirasakan. 

- Memandirikan pasien 

dalam mengontrol 

nyeri. 

- Analgetik dengan 

teratur dapat 

mengurangi rasa nyeri. 

 

- Membantu untuk 

pemberian intervensi. 

 

 

 

 

 

- Mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial. 

 

- Mengetahui apakah 

pasien mampu untuk 

melakukan relaksasi 

atau tidak. 
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Terapeutik 

- Ciptakan lingkungan yang 

tenang dan tanpa gangguan 

dengan pencahayaan dan 

suhu ruangan yang  nyaman. 

- Gunakan pakaian yang 

longgar. 

 

- Gunakan nada suara yang 

lembut dengan irama lambat 

serta berirama 

Edukasi 

- Jelaskan manfaat, tujuan, 

jenis dan batasan relaksasi 

yang tersedia (mis. Music, 

meditasi, napas dalam, 

relaksasi otot progresif) 

- Anjurkan mengambil posisi 

yang  nyaman. 

 

- Anjurkan untuk rileks dan 

merasakan sensasi relaksasi. 

  

- Anjurkan agar sering 

mengulangi atau melatih 

teknik yang telah dipilih 

Pemberian Analgesik 

Observasi 

- Identifikasi karakteristik dari 

nyeri (mis. Durasi, 

Frekunesi, Pencetus, Pereda, 

Lokasi, Kualitas,  Intensits). 

- Identifikasi adanya riwayat 

alergi obat 

- Monitor tanda-tanda vital 

sebelum dan setelah 

pemberian analgesic 

Terapeutik 

- Tetapkan target efektifitas 

analgesic agar 

mengoptimalkan respons 

pasien 

- Dokumentasikan respons 

pada efek analgesic serta 

efek yang tidak diinginkan 

Edukasi 

- Jelaskan efek dari terapi 

serta efek samping obat. 

 

 

 

- Memberikan rasa aman 

dan nyaman kepada 

pasien. 

 

- Memudahkan pasien 

dalam melakukan 

relaksasi. 

- Pasien merasa dihargai 

dan pasien mampu 

mengikuti relaksasi. 

 

- Pasien mendapatkan 

informasi yang baru 

tentang relaksasi. 

 

 

- Agar pasien tetap dalam 

kondisi yang nyaman 

dan aman. 

- Pasien dapat meraskan 

sensasi relaksasi 

dengan baik. 

- Membantu mengurangi 

rasa nyeri. 

 

 

 

- Memudahkan dalam 

pemberian intervensi 

dengan baik. 

 

- Mencegah keracunan 

obat. 

- Melihat perbedaan 

sebelum dan setelah 

pemberian obat. 

 

- Target efektifitas 

analgesic untuk 

pencapaian respon 

pasien yang optimal. 

-  Memantau  

perkembangan kondisi 

pasien. 

 

- Mengetahui efek dari 

terapi dan efek samping 

yang berbahaya. 
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Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgesik untuk dosis dan 

jenisnya, sesuai indikasi 

Terapi Murottal 

Observasi 

- Identifikasi aspek yang akan 

difokuskan dalam terapi 

(mis. Stimulasi, relaksasi, 

konsentrasi dan pengurangan 

nyeri) 

- Identifikasi jenis terapi yang 

digunakan berdasarkan 

keadaan dan kemampuan 

pasien (mendengarkan atau 

membaca Al-Quran). 

Terapeutik 

- Posisikan dalam posisi dan 

lingkungan yang nyaman 

- Batasi rangsangan eksternal 

selama terapi yang dilakukan  

(mis. Lampu, suara, 

pengunjung, panggilan 

telfon) 

- Putar rekam yang telah 

ditetapkan 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dan manfaat 

terapi 

- Anjurkan memusatkan 

perhatian atau pikiran and 

pada lantunan ayat Al-

Quran. 

 

- Membantu meredakan 

nyeri pasien. 

 

 

 

- Memudahkan 

pemberian terapi 

murottal. 

 

 

- Memudahkan 

pemilihan  jenis terapi 

yang akan diberikan 

kepada pasien. 

 

 

- Mengurangi rasa nyeri. 

 

- Memudahkan 

penghayatan saat terapi 

murottal.  

 

 

- Pasien dapat 

mendengarkan dan 

menikmati. 

- Supaya pasien mengerti 

diberikan tindakan ini. 

- Mengalihkan 

perasaandan rasa nyeri 

pasien. 

2 Gangguan 

integritas 

kulit atau 

jaringan 

Integritas 

kulit 

meningkat  

Perawatan Integritas Kulit 

Observasi 

- Identifikasi  penyebab pada 

gangguan integritas kulit 

(mis. Perubahan status 

nutrisi dan sirkulasi, suhu 

lingkungan ekstrem, serta 

penurunan mobilitas dan  

kelembaban. 

Terapeutik 

- Ubah posisi setiap 2 jam jika 

sedang tirah baring. 

 

- Gunakan produk yang 

berbahan ringan atau alami 

serta hipoalergik pada kulit 

 

 

 

- Mengetahui penyebab 

dari gangguan integritas 

kulit. 

 

 

 

 

 

- Menurunkan resiko 

terjadinya trauma 

jaringan. 

- Membantu 

penyembuhan di kulit. 

 

 



85 

 

Edukasi  

- Anjurkan memakai 

pelembab (mis. Serum atau 

lotion). 

- Anjurkan untuk minum air 

yang cukup 

- Anjurkan agar meningkatkan 

asupan nutrisi 

 

- Agar kulit selalu dalam 

keadaan lembab. 

 

- Turgor pada kulit tidak 

kering. 

- Mempertahankan 

masukan nutrisi yang 

adekuat. 

3 Intoleransi 

Aktivitas 

Toleransi 

Aktivitas 

Meningkat 

Manajemen energi 
Observasi 

- Identifikasi adanya  

gangguan fungsi tubuh yang 

dapat mengakibatkan 

kelelahan 

- Monitor pola dan jam tidur 

 

Terapeutik 

- Sediakan lingkungan yang  

nyaman serta rendah 

stimulus (mis.Kunjungan,  

cahaya dan suara) 

- Lakukan latihan rentang 

gerak aktif dan pasif 

Edukasi 

- Anjurkan tirah baring 

 

 

 

- Anjurkan menghubungi 

perawat jika tanda dan gejala 

kelelahan belum berkurang 

Kolaborasi 

- Kolaborasi dengan 

nutrisionis tentang strategi 

meningkatkan asupan 

makanan 

 

 

- Mengkaji bagian tubuh 

yang bermasalah yang 

mengakibatkan 

kelelahan. 

- Tidur sangat 

dibutuhkan untuk 

meningkatkan energi 

- Memberikan rasa 

nyaman dan ketenangan 

dalam beristirahat. 

 

- Mencegah kekakuan 

pada otot dan 

pengecilan otot 

- Meminimalkan 

pergerakan dan 

membantu 

meningkatkan energi 

- Mengajarkan pasien 

untuk melaporkan 

kondisinya 

 

- Membantu 

meningkatkan energi 

melalui nutrisi yang 

tepat 

4 Ansietas Tingkat 

ansietas 

menurun 

Reduksi Ansietas 

Observasi 

- Identifikasi saat tingkat 

ansietas mengalami 

perubahan (mis. Waktu, 

kondisi dan stressor). 

 

- Monitor tanda-tanda 

ansietas. 

Terapeutik 

- Dengarkan dengan penuh 

perhatian 

 

 

- Mengetahui tingkat 

ansietas yang dapat 

berubah pada  kondisi, 

waktu dan stressor yang 

berbeda.  

- Membantu pasien untuk 

mencegah terjadinya 

ansietas. 

- Mengurangi ansietas 

pasien.  



86 

 

- Motivasi mengidentifikasi 

situasi yang memicu 

kecemasan 

Edukasi 

- Anjurkan keluarga untuk 

tetap bersama pasien. 

 

- Latih teknik relaksasi 

 

Kolaborasi: 

- Kolaborasi pemberian terapi 

antiansietas 

- Perasaan pasien akan 

berfikir positif jika 

diberikan motivasi. 

 

- Pasien merasa  

diperhatikan dan 

nyaman. 

- Mengurangi tingkat 

kecemasan dan 

membuat rileks. 

- Mengurangi perasaan 

cemas pada pasien. 

5 Gangguan 

Citra Tubuh 

Citra tubuh 

meningkat  
Promosi citra tubuh: 

Observasi. 

- Identifikasi harapan citra 

tubuh berdasarkan tahap 

perkembangan. 

- Identifikasi perubahan citra 

tubuh yang mengakibatkan 

isolasi sosial. 

 

 

- Monitor frekuensi 

pernyataan kritik terhadap 

diri sendiri. 

Terapeutik 

- Diskusikan perubahan 

tubuh dan fungsinya 

 

 

- Diskusikan kondisi stress 

yang mempengaruhi citra 

tubuh 

- Diskusikan persepsi pasien 

dan keluarga tentang 

perubahan citra tubuh 

Edukasi 

- Jelaskan pada keluarga 

tentang perawatan 

perubahan citra tubuh 

- Anjurkan menggunakan 

alat bantu mis: wig, 

kosmetik 

- Latih peningkatan 

penampilan diri 

 

 

- Mengetahui tingkat 

citra tubuh berdasarkan 

perkembangan 

- Mengetahui adanya 

perubahan citra tubuh 

yang berakibat pasien 

menjadi malu dan 

menarik diri 

- Mengetahui Seberapa 

sering pasien 

mengkritik gangguan 

citra tubuhnya 

- Agar secara psikologis 

pasien mengetahui 

akibat yang akan 

terjadi.  

- Agar Pasien siap 

dengan keadaannya. 

 

- Agar pasien dan 

keluarga mampu 

menerima perubahan 

cira tubuh. 

- Membantu pasien lebih 

percaya diri dengan 

penampilannya 

- Pasien merasa nyaman 

dan tidak menarik diri 

 

- Memaksimalkan 

kemampuan adaptasi 

diri pasien 

6 Risiko 

Infeksi 

Resiko 

Infeksi 

menurun 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor adanya tanda dan 

gejala infeksi local. 

 

 

- Memberikan informasi 

tentang adanya tanda 
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Terapeutik 

- Batasi jumlah pengunjung. 

 

 

- Cuci tangan sebelum dan 

setelah kontak di pasien serta 

lingkungan 

- Pertahankan teknik aseptic 

di pasien berisiko infeksi 

Edukasi 

- Jelaskan tanda serta gejala 

infeksi. 

 

- Ajarkan cara mencuci tangan 

yang benar 

Perawatan Luka 

Observasi 

- Monitor karakteristik luka 

(mis. Warna, drainase, bau 

dan ukuran) 

 

- Monitor tanda-tanda infeksi 

 

Terapeutik 

- lepaskan balutan dan plester 

secara perlahan 

- Cukur rambut di sekitar luka. 

 

- Bersihkan dengan cairan 

NaCl atau pembersih 

nontoksik 

- Bersihkan jaringan nekrotik 

- Berikan salep yang sesuai 

kulit 

- Pasang balutan yang sesuai 

jenis luka 

- Pertahankan teknik steril 

ketika melakukan perawatan 

pada luka 

- Ganti balutan yang 

disesuaikan jumlah eksudat 

serta drainase 

- Jadwalkan perubahan posisi 

tiap 2 jam atau sesuaikan 

kondisi pasien 

- Berikan diet dengan kalori 

30-35 kkal/kgBB/hari dan 

protein 1,25 1,5 

g/kg/BB/hari 

dan gejala infeksi untuk 

diberikan intervensi. 

- Meminimalisir 

penyebaran infeksi 

kepada pasien. 

- Mencegah terjadinya 

infeksi. 

 

- Mencegah masuknya 

mikroorganisme dan 

terjadinya infeksi. 

- Memberikan informasi 

kepada pasien tentang 

resiko infeksi. 

- Mencegah terjadinya 

Infeksi dan menjaga 

kebersihan. 

 

- Memberika informasi 

untuik menetukan 

intervensi yang akan 

diberikan kepada pasien 

- Mengetahui ada 

tidaknya tanda-tanda 

infeksi.  

- Meminimalkan 

stimulus nyeri  

- Memudahkan akses ke 

sekitar luka  

- Meminimalkan resiko 

infeksi.  

 

- Memberikan peluang 

munculnya jaringan 

baru. 
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- Berikan terapi TENS 

(Stimulasi Saraf 

transkutaneous) 

Edukasi 

- Jelaskan tanda dan gejala 

infeksi. 

 

 

- Ajarkan prosedur perawatan 

luka secara mandiri. 

 

 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

antibiotik 

Manajemen lingkungan 

Observasi 

- Identifikasi keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 

Terapeutik 

- Atur suhu lingkungan yang 

sesuai. 

 

- Sediakan tempat tidur dan 

lingkungan yang bersih dan 

nyaman. 

  

- Izinkan keluarga untuk 

tinggal mendampingi pasien 

Edukasi 

- Ajarkan pasien dan 

keluarga/pengunjung 

tentang upaya pencegahan 

infeksi 

 

 

 

 

- Memberikan informasi 

untuk menerapkan 

intervensi yng akan 

diberikan kepada pasien 

- Keluarga pasien atau 

pasien dapat melakukan 

dengan mandiri dan 

bisa di praktekkan saat 

di rumah. 

- Mencegah dan 

mengatasi infeksi 

bakteri. 

 

- Menciptakan situasi 

yang aman dan nyaman. 

 

- Memberikan kondisi 

ruangan yang nyaman 

untuk pasien. 

- Pasien merasa 

diperhatikan dan dapat 

beristirahat dengan 

baik. 

- Menciptakan situasi 

yang nyaman bagi 

pasien. 

- Mengurangi tingkat 

terjadinya infeksi. 
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BAB IV - LIMFOMA MALIGNA 

 

A. KONSEP MEDIS 

1. Definisi 

Limfoma merupakan istilah istilah yang merujuk pada pembesaran 

kelenjar getah bening yang umumnya disebabkan oleh berbagai jenis 

kanker darah yang muncul pada sisem limfatik. Limfoma disebabkan oleh 

golongan sel darah putih yaitu sel-sel B atau sel-sel T yang dalam keadaan 

normal berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh, selanjutnya akan 

menjadi abnormal dengan membelah diri secara cepat dari sel biasa atau 

hidup lebih lama dari biasanya. Adapun sitem limfatik merupakan sebuah 

sistem dalam tubuh yang mengedarkan cairan getah bening melalui 

kontraksi otot yang berdekatan dengan kelenjar tertentu. Memiliki 

jaringan pembuluh dengan katup dan kelenjar pada tempat-tempat 

tertentu. Kelenjar getah bening akan menyaring benda asing dari getah 

bening dan juga mengangkut berfungsi lemak yang diserap di usus halus 

ke hati (Kemenkes, 2015). 

Limfoma maligna adalah jenis keganasan sel yang mulai 

menyerang  sel-sel yang ada dalam kekebalan tubuh. Secara umum, 

limfoma maligna terbagi menjadi 2 kategori yaitu limfoma hodgkin, yang 

ditandai dengan adanya jenis sel yang disebut sel Reed-Sternberg. 

Kategori lainnya adalah limfoma non-hodgkin, yang meliputi kelompok 

keganasan pada sel sistem kekebalan yang besar dan beragam. Limfoma 

non-hodgkin dapat dibagi lebih lanjut menjadi kanker yang memiliki jalur 

indolen (tumbuh lambat) dan yang memiliki jalur agresif (tumbuh cepat). 

Limfoma hodgkin dan non-hodgkin memiliki prognosis dan pengobatan 

yang bergantung pada stadiumnya, jenis kanker ini dapat terjadi pada 

anak-anak maupun orang dewasa (NCI, 2019).  
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2. Etiologi 

Penyebab limfoma maligna sampai saat ini belum diketahui pasti 

dan masih dilakukan penelitian terkait. Hasil penelitian terkini 

melaporkan bahwa faktor risiko tertentu dapat meningkatkan besarnya 

peluang untuk mengembangkan limfoma maligna. Faktor risiko yang 

dimaksud diantaranya, perubahan genetik, infeksi tertentu (misalnya 

infeksi oleh Virus Imunodefisiensi), radiasi, bahan kimia, dan penyakit 

pada system kekebalan tubuh (seperti artritis reumatoid, AIDS dan agen 

imunosupresif yang digunakan setelah tindakan transplantasi organ). 

Berikut dijabarkan beberapa faktor predisposisi limfoma maligna (Lei 

Leng Kit, 2019): 

a. Usia  

 Penyakit limfoma maligna lebih umum ditemukan di usia dewasa 

muda yaitu antara 18-35 tahun dan pada orang yang berusia diatas 50 

tahun. 

b. Jenis kelamin  

 Penyakit limfoma maligna lebih banyak menyerang pria 

dibandingkan wanita 

c. Gaya hidup yang tidak sehat  

 Besarnya risiko terjadinya limfoma maligna cenderung meningkat 

pada kelompok orang yang sering tepapar sinar UV, merokok dan 

mengonsumsi makanan tinggi lemak (hewani). 

d. Pekerjaan  

 Pekerjaan yang sering dikaitkan dengan kejadian  limfoma maligna 

adalah peternak, pekerja hutan dan pertanian. Hal ini disebabkan 

karena adanya paparan herbisida dan pelarut organik. 

3. Klasifikasi  

Kemenkes (2015) menjelaskan limfoma maligna terbagi menjadi 2 

kategori utama yaitu: 
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a. Limfoma Maligna Hodgkin 

Umumnya keganasan ini terjadi karena mutasi di sel B pada system 

limfatik dengan hasil deteksi ditemukan sel abnormal sel Reed-

Sternberg dalam sel kanker. Umumnya pasien sudah terdiagnosis di 

usia 20 sampai 30 tahun. Limfoma maligna hodgkin memililki 5 

subtipe, dimana limfoma hodgkin sendiri merupakan jenis yang 

paling biasa disembuhkan dan biasa menyerang kelenjar getah bening 

yang terletak di leher  dan kepala. 

b. Limfoma Maligna Non-Hodgkin 

Umumnya keganasan ini terjadi karena adanya mutasi DNA pada sel 

B dan sel T pada sistem limfatik. Jenis keganasan ini merupakan 

tumor ganas yang berbentuk padat  dan berasal dari jaringan 

limforetikuler dan memilki 30 subtipe yang masih berkembang. 

Limfoma non-hodgkin biasanya pertumbuhannya cenderung lambat 

(Indolent) dan terdapat pulan jenis dengan pertumbuhan cepat 

(aggressive). Umumnya, Jenis ini didiagnosis di usia 60 tahun. 

Terdapat beberapa tahapan dalam stadium Limfoma Non-Hodgkin, 

diantaranya terdiri atas: 

1) Stadium 1 

Sel kanker mulanya akan berkumpul menjadi sebuah kelompok 

didaerah tertentu pada kelenjar getah bening. Contohnya di leher 

atau di bawah ketiak. 

2) Stadium 2 

Sel limfoma yang berada di kelenjar getah bening berjumlah 

sekurang-kurangnya 2 kelompok. 

3) Stadium 3 

Sel limfoma ditemukan pada kelompok kelenjar getah bening 

bagian atas maupun daerah di bawah diafragma, atau limfoma 
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berada di sekitar organ atau jaringan kelenjar getah bening 

lainnya. 

4) Stadium 4 

Pada stadium ini, sel limfoma sudah menyebar ke organ lain atau 

jaringan selain di kelenjer getah bening,  dapat juga berada 

didalam organ hati atau sum-sum tulang belakang. 

 

Gambar 3. Stadium Limfoma maligna 

4. Patofisiologi 

Pada tahapan awal, sel induk multipotensial akan mengalami 

transformasi atau perubahan bentuk ke sel progenitor limfosit dan 

selanjutnya akan melakukan diferensiasi melewati 2  jalur. Dua jalur 

tersebut yaitu, beberapa sel dalam kelenjer timus akan mengalami 

pematangan untuk menjadi limfosit T. Beberapa sel lain dalam kelenjar 

limfe atau tetap berada dalam sumsum tulang akan berdiferensiasi 

menjadi limfosit B. Sel T dan sel B akan mengalami pengaktifan serta 

berproliferasi jika  ada rangsangan dari antigen. Fungsi imunitas seluler 

dijalnkan oleh dan limfosit B akan aktif dengan menjadi imunoblas yang 

membentuk sel plasma (imunoglobulin).  

Sel-sel induk multipotensial di dalam sumsum tulang akan 

menghasilkan sel limfosit dalam kelenjar limfe. Limfoma maligna 
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merupakan keganasan yang berasal dari sel limfosit, berawal dari nodus 

limfe, dan dapat melibatkan jaringan limfoid didalam limpa, traktus 

gastrointestinal (misalnya dinding lambung), hati atau sumsum tulang. 

Terjadinya mutasi gen pada salah satu sel (sel limfosit tua) yang sedang 

dalam proses transformasi menjadi imunoblas (terjadi akibat adanya 

rangsangan imunogen) akan menyebabkan perubahan limfosit normal 

menjadi sel limfoma. Sel limfosit tua berada di luar centrum 

germinativum sedangkan imunoblast berada di bagian paling sentral 

centrum germinativum. Apabila  membesar maka dapat menimbulkan 

tumor dan apabila tidak ditangani secara dini maka menyebabkan 

limfoma maligna, proses ini terjadi didalam kelenjar getah bening.  

Adanya proliferasi abnormal pada tumor akan memberi penekanan 

atau penyumbatan pada organ tubuh yang terkena. Tumor ini dapat 

bermula di bagian kelenjar getah bening (nodal) atau diluar kelenjar getah 

bening (ekstra nodal). Gejala secara fisik dapat timbul berupa, benjolan 

yang kenyal, mudah digerakkan (pada leher, ketiak atau pangkal paha). 

Pembesaran kelenjar tadi dapat dimulai dengan gejala penurunan berat 

badan, demam, keringat malam, jika terdapat gejala tersebut dapat segera 

dicurigai sebagai limfoma. Namun, perlu diketahui bahwa  tidak semua 

benjolan yang terjadi di sistem limfatik merupakan keganasan atau 

limfoma. Benjolan tersebut dapat merupakan hasil perlawanan kelenjar 

limfa dengan virus yang menyerang tubuh atau mungkin sejenis 

tuberkulosis limfa. Umumnya, beberapa penderita akan mengalami 

demam Pel-Ebstein. Demam ini menggambarkan suhu tubuh yang 

meninggi selama beberapa hari dan diselingi dengan suhu normal atau 

suhu di bawah normal selama beberapa hari atau beberapa minggu. Gejala 

lainnya dapat timbul berdasarkan lokasi pertumbuhan sel-sel limfoma. 
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5. Manifestasi Klinis 

Gejala yang sering ditemukan pada penderita limfoma maligna 

diantaranya sebagai berikut (Kemenkes, 2019): 

a. Berat badan turun sebesar >10%  selama kurun waktu 6 bulan 

b. Demam 38oC terjadi selama >1 minggu tanpa sebab yang jelas 

c. Aktif berkeringat terutama di malam hari 

d. Mudah lelah 

e. Nafsu makan berkurang 

f. Pembesaran pada daerah kelenjar getah bening yang terlibat 

g. Ditemukan benjolan yang tidak nyeri di leher, ketiak atau pangkal 

paha (terutama bila berukuran >2 cm); atau kadang sesak napas akibat 

pembesaran kelenjar getah bening mediastinum maupun 

splenomegali. 

Tiga gejala pertama harus diwaspadai karena terkait dengan prognosis 

yang kurang baik, begitu pula jika terdapat Bulky Disease (KGB 

berukuran > 6-10 cm atau mediastinum >33%  rongga toraks). 

Menurut Lymphoma International Prognostic Index, temuan klinis 

yang mempengaruhi prognosis penderita LNH (Limfoma Non 

Hodgkin) adalah usia >60 tahun, keterlibatan kedua sisi diafragma 

atau organ ekstra nodal  (Ann Arbor III/IV) dan multifokalitas (>4 

lokasi). 

6. Pemeriksaan Diagnostik 

Jenis pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada limfoma 

maligna sebagai berikut (Andyana, 2017): 

a. Pemeriksaan Hematologi 

Melalui pemeriksaan dapat ditemukan adanya anemia, neutrofilia, 

eosinofilia, limfopenia, serta laju endap darah dan LDH (lactate 

dehydrogenase serum) yang meningkat pada pemeriksaan darah 

lengkap.  



97 

 

b. Pemeriksaan Pencitraan 

Pada pencitraan ditemukan gambaran radiopaque dari nodul 

unilateral atau bilateral yang berbatas tidak tegas atau dapat tegas 

serta konsolidasi pada pemeriksaan foto polos dada proyeksi Posterior 

Anterior (PA). Gambaran hiperdens dari massa jaringan lunak 

multipel akibat agregasi nodul pada pemeriksaan CT scan dengan 

kontras di daerah thorax abdomen atau pelvis. 

c. Pemeriksaan Histopatologik  

Pada pemeriksaan histopatologi (biopsy kelenjer getah bening) dapat 

ditemukan adanya sel Reed Sternberg dengan latar belakang sel 

radang pleomorf . 

d. Pemeriksaan Imunohistokimia 

Pada pemeriksaan imunohistokimia dapat ditemukan adanya penanda 

CD15, CD20 atau CD30 pada sel Reed Sternberg. 

e. Pemeriksaan lainnya 

Pemeriksaan lainnya dapat dilakukan untuk melihat penyebaran sel 

kanker, seperti tes fungsi hati, ginjal dan paru, ekokardiografi dan 

eletrokardiografi digunakan untuk mengetahui adanya tanda dan 

gejala keterlibatan organ lainnya selain kelenjar getah bening serta tes 

kehamilan pada penderita wanita muda. 

7. Penatalaksanaan 

Secara umum, penatalaksanaan limfoma maligna berbeda-beda sesuai 

dengan tipe dan stadiumnya. Beberapa modalitas penatalaksanaan yang 

dapat dilakukan terdiri atas (Andyana, 2017): 

a. Radioterapi 

Radioterapi berperan besar dalam pengobatan limfoma (khsusnya 

limfoma hodgkin) yang metastasis penyakitnya lebih sulit diketahui. 

radioimunoterapi dan radioisotope. Radioimunoterapi dan 
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radioisotope telah banyak digunakan untuk mengobati limfoma 

hodgkin.  

b. Kemoterapi  

Kemoterapi merupakan metode pengobatan keganasan yang umum 

digunakan. Metode ini menggnakan obat-obatan tertentu dalam 

membunuh sel kanker, beragam jenis obat kemoterapi memberikan 

hasil yang pada limfoma.  

c. Pembedahan (Surgery) 

Penatalaksaan dengan pembedahan menjadi jenis pengobatan yang 

memiliki peran terbatas pada limfoma. Pada beberapa jenis limfoma, 

dapat menjadikan pembedaha sebagai alternatif utama, seperti 

limfoma gaster yang terbatas pada perut dan bila ada risiko berupa 

perforasi, perdarahan masif dan obstruksi. Akan tetapi, hingga saat ini 

pembedahan hanya bersifat sebagai upaya untuk menegakkan 

diagnosis dengan surgical biopsy. 

8. Komplikasi 

Komplikasi yang dapat terjadi akibat limfoma maligna dapat 

dibedakan berdasarkan,  komplikasi sebagai akibat dari pertumbuhan 

kanker tersebut dan komplikasi karena pengobatan dengan kemoterapi. 

Komplikasi yang dapat muncul akibat dampak dari pertumbuhan kanker 

dapat berupa kelainan pada jantung, perdarahan, infeksi, pansitopenia, 

kelainan pada paru-paru, kelainan neurologis, sindrom vena cava 

superior, kompresi pada spinal cord, obstruksi hingga perdarahan pada 

traktus gastrointestinal, nyeri, dan jika penyakit sudah tahap leukemia 

akan mengalami leukositosis.  

Komplikasi akibat pengobatan dengan kemoterapi dapat berupa 

infeksi, kelelahan, neuropati, mual dan muntah, pansitopenia, dehidrasi 

setelah diare atau muntah, penggunaan doksorubisin mengakibatkan 

toksisitas jantung, sindrom lisis tumor dan kanker sekunder. 
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9. Prognosis 

Menurut The International Prognostic Score, prognosis dari limfoma 

maligna hodgkin ditentukan oleh beberapa faktor. Pada pasien yang 

memiliki ≤ 1 faktor maka harapan hidup sekitar  90%, sedangkan jika 

pasien memiliki ≥ 4 faktor maka angka harapan hidup hanya 59%. Faktor-

faktor tersebut  yakni: 

a. Serum albumin < 4 g/dL 

b. Hemoglobin (Hb)  < 10.5 g/dL 

c. Jenis kelamin laki-laki 

d. Stadium IV 

e. Usia > 45 tahun  

f. Jumlah sel darah putih > 15,000/mm3  

g. Jumlah limfosit < 600/mm3 atau < 8% dari total jumlah sel darah putih 

Sedangkan pada limfoma non-hodgkin, faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi prognosisnya yaitu: 

a. Usia > 60 tahun 

b. Ann arbor stage (III-IV) 

c. Hemoglobin (Hb) <12 g/dL 

d. jumlah area limfonodi yang terkena > 4 bagian 

e. Peningkatan serum LDH  

Dari beberapa faktor risiko limfoma non hodgkin tersebut, selanjutnya 

dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok risiko, yaitu resiko rendah 

(jika terdapat ≤ 1 faktor), resiko menengah (terdapat 2 faktor), dan risiko 

buruk (jika terdapat ≥ 3 faktor). 
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B. KONSEP KEPERAWATAN 

1. Pengkajian  

a. Anamnesa 

1) Data biografi: nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, 

pekerjaan, alamat, suku bangsa, status perkawinan, sumber biaya, 

sumber informasi. 

2) Riwayat kesehatan sekarang: Alasan masuk rumah sakit, keluhan 

utama, kronologis keluhan. 

3) Riwayat kesehatan masa lalu: Riwayat kecelakaan, dirawat 

dirumah sakit, obat-obatan yang pernah diminum. 

b. Data Dasar Pengkajian Pasien 

1) Aktivitas / Istirahat 

Gejala: Kelelahan, kelemahan, atau malaise umum. Kehilangan  

produktivitas dan penurunan toleransi terhadap latihan disertai 

dengan kebutuhan tidur dan istirahat lebih banyak. 

Tanda : Penurunan kekuatan, bahu merosot, jalan lamban, dan 

tanda lain yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan. 

2) Sirkulasi 

Gejala : Palpitasi, angina / nyeri dada 

Tanda:  Takikardia, disritmia, sianosis wajah dan leher 

(obstruksi drainase vena karena pembesaran nodus limfa adalah 

kejadian yang wajar). Ikterus sklera dan ikterik umum 

sehubungan dengan kerusakan hati dan obstruksi duktus empedu 

oleh pembesaran nodus limfa. Pucat (anemia), diaforesis ditandai 

dengan meningkatnya keringat pada malam hari. 

3) Integritas Ego 

Gejala :Pencetus terjadinya stress mis. sekolah, pekerjaan, 

keluarga. Adanya ansietas sehubungan dengan diagnosis dan 

kemungkinan takut mati, hasil tes diagnostic dan modalitas 
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pengobatan. Adanya masalah financia seperti, biaya RS, 

pengobatan mahal, takut kehilangan pekerjaan sehubungan 

dengan kehilangan waktu kerja. Masalah pada status hubungan 

seperti, rasa takut dan ansietas sehubungan dengan menjadi orang 

yang tergntung pada keluarga. 

Tanda : Berbagai perilaku, seperti marah, menarik diri dan pasif. 

4) Eliminasi 

Gejala: Perubahan karakteristik urine dan/ atau feces. Adanya 

riwayat  

obstruksi usus 

Tanda: Nyeri tekan pada kuadran kanan atas dan teraba 

pembesaran pada hepar (hepatomegali). Nyeri tekan pada kuadran 

kiri atas dan teraba pembesaran pada lien (splenomegali). 

Penurunan haluaran urine, urine gelap/pekat atau anuria. 

Disfungsi pada usus dan kandung kemih (kompresi batang spinal 

terjadi lebih lanjut). 

5) Makanan/Cairan 

Gejala: Anoreksia (kehilangan nafsu makan), disfagia (tekanan 

pada esophagus) sehingga menyebabkan nyeri saat menelan.  

Adanya penurunan BB sebesar sama dengan 10 % atau lebih dari 

BB dalam 6 bulan sebelumnya dengan atau tanpa upaya diet yang 

penyebabnya tidak dapat dijelaskan. 

Tanda :Pembengkakan pada wajah, leher, rahang, atau tangan 

kanan. Ekstremitas: edema ekstremitas bawah sehubungan 

dengan obstruksi vena kava inferior dari pembesaran nodus limfa 

intraabdominal (non-Hodgin). Terdapat tanda asites disebabkan 

oleh obstruksi vena kava inferior sehubungan dengan pembesaran 

nodus limfa intraabdominal. 

 



102 

 

6) Neurosensori 

Gejala: Nyeri saraf (neuralgia) menunjukkan kompresi akar saraf 

oleh pembesaran nodus limfa pada brakial, lumbar dan pleksus 

sacral. Terjadi kelemahan otot dan parestesia. 

Tanda: Status mental: letargi, menarik diri, kurang minat 

terhadap lingkungan sekitar, paraplegia (kompresi batang spinal 

dari tubuh vertebral, keterlibatan discus pada 

kompresi/degenerasi, atau kompresi suplai darah terhadap batang 

spinal). 

7) Nyeri/Kenyamanan 

Gejala: Nyeri tekan/nyeri pada nodus limfa yang terkena 

Tanda : Fokus pada diri sendiri ditandai dengan perilaku berhati-

hati. 

8) Pernapasan 

Gejala : Dispnea pada saat bekerja atau istirahat, adanya nyeri 

dada. 

Tanda : Dispnea, takikardia, batuk kering non-produktif, tanda 

distres pernapasan, suara parau/paralysis laryngeal. 

9) Keamanan 

Gejala: Riwayat sering/adanya infeksi, riwayat mononukleus pola 

sabit (peningkatan suhu malam hari berakhir sampai beberapa 

minggu), kemerahan/pruritus umum. 

Tanda: Demam menetap tak dapat dijelaskan dan lebih tinggi dari 

380C tanpa gejala infeksi. Nodus limfe simetris, tak nyeri, 

membengkak/membesar, nodus dapat terasa kenyal, keras dan 

dapat digerakkan. Pembesaran tonsil, sebagian area kehilangan 

pigmentasi melanin. 
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10) Seksualitas 

Gejala: Masalah tentang fertilitas/kehamilan (sementara penyakit 

tidak mempengaruhi, tetapi pengobatan mempengaruhi), 

penurunan libido. 

11) Penyuluhan/Pembelajaran 

Gejala : Faktor risiko keluarga, pekerjaan terpajan pada herbisida 

(pekerja kayu / kimia) 

2. Diagnosis Keperawatan  

a. Nyeri Akut 

Definisi 

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak 

atau lambat dan berintraksi ringan hingga berat yang berlangsung 

kurang dari 3 bulan 

Penyebab 

- Agen pencedera fisiologis ( mis. Neoplams. inflamasi, iskemia) 

- Agen pencedera kimiawi (mis. Bahan kimia iritan, terbakar) 

- Agen pencedera fisik (mis. Latihan fisik berlebihan, abses, 

amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, 

trauma) 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif : Mengeluh Nyeri 

Objektif: 

- Tampak meringis 

- Bersikap protektif (mis. Posisi menghindari nyeri) 

- Gelisah 

- Peningkatan frekuensi nadi  

- Sulit untuk tidur 
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Gejala dan tanda Minor  

Subjektif: Tidak tersedia 

Objektif: 

- Tekanan darah meningkat 

- Perubahan pola napas  

- Perubahan nafsu makan  

- Gangguan proses fikir  

- Menarik diri 

- Berfokus pada diri sendiri 

- Diaphoresis 

Kondisi klinis terkait 

- Kondisi pembedahan 

- Cedera traumatis 

- Infeksi 

- Sindrom korener akut 

- Glaucoma 

b. Pola Nafas Tidak Efektif  

Definisi: Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi 

adekuat 

Penyebab 

- Depresi pusat pernapasan 

- Hambatan upaya napas 

- Deformitas dinding dada 

- Deformitas tulang dada 

- Gangguan neuromuscular 

- Gangguan neurologis 

- Penurunan energi 

- Obesitas 

- Posisi tubuh menghambat ekspansi paru 
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- Sindrom hipoventilasi 

- Kerusakan inervasi diafragma 

- Cedera pada medulla spinalis 

- Efek agen farmakologis  

- Kecemasan 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: Dispnea 

Objektif: 

- Penggunaan otot bantu pernapasan 

- Fase ekspirasi yang memanjang 

- Pola napas abnormal (mis takipnea, bradipnea, hiperventilasi, 

kussmaul, cheyne-stokes) 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: Ortopnea  

Objektif: 

- Pernapasan pursed-lip 

- Pernapasan cuping hidung 

- Peningkatan diameter thoraks anterior-posterior 

- Penurunan ventilasi semenit dan kapasitas vital  

- Tekanan ekspirasi dan inspirasi menurun 

Kondisi klinis terkait 

- Depresi system saraf pusat 

- Cedera kepala 

- Trauma thoraks 

- Gullian barre syndrome 

- Multiple sclerosis 

- Myasthenia gravis 

- Stroke 

- Kuadriplegia 
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- Intoksikasi alcohol 

c. Defisit Nutrisi  

Definisi: Asupan nutrisi tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan metabolik 

Penyebab 

- Kurangnya asupan makanan’ 

- ketidakmampuan menelan makanan 

- Ketidakmampuan mengabsorbsi nutrient 

- Peningkatan kebutuhan metabolisme 

- Factor ekonomi 

- Faktor psikologi 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif: Tidak Tersedia 

Objektif: Berat badan menurun minimal 10 % dibawah rentan normal 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif  

- Cepat kenyang setelah makan 

- Kram/nyeri pada abdomen 

- Nafsu makan menurun 

Objektif   

- Bising usus hiperaktif 

- Otot pengunyah lemah 

- Otot menelan melemah 

- Membran mukosa pucat 

- Sariawan 

- Penurunan serum albumin 

- Rambut rontok berlebih 

- Diare 
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Kondisi klinis terkait  

- AIDS 

- Kanker 

- Kerusakan neuromuskular 

- Infeksi 

- Parkinson 

- Penyakit Crohn’s 

d. Keletihan 

Definisi: Penurunan kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak pulih 

dengan istirahat 

Penyebab 

- Gangguan tidur 

- Gaya hidup yang monoton 

- Kondisi fisiologis (mis.penyakit kronis, penyakit terminal) 

- Program perawaan/pegobatan jangka panjang 

- Peristiwa hidup yang negative 

- Stress yang berlebihan 

- Depresi  

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif  

- Merasa energy tidak pulih meskipun telah tidur 

- Merasa kurang bertenaga 

- Mengeluh kelelahan 

Objektif  

- Aktivitas rutin tidak mampu dipertahankan  

- Tampak lesu 
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Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif  

- Merasa bersalah diakibatkan oleh keidakmampuan melaksanakan  

tanggung jawab 

- Penurunan libido  

Objektif : 

- Peningkatan kebutuhan istirahat  

Kondis klinis terkait: 

- Anemia 

- Kanker  

- Hipotiroidime/ hipertiroidisme 

- AIDS 

- Depresi  

- Menopause 

e. Gangguan Pola Tidur 

Definisi: Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor 

eksternal 

Penyebab 

- Hambatan pada lingkungan  

- Kurangnya kontrol tidur 

- Kurangnya privasi 

- Restrain fisik 

- Ketiadaan teman tidur  

- Tidak familiar dengan peralatan tidur 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif  

- Mengeluh sulit untuk tidur 

- Mengeluh sering terjaga 

- Mengeluh tidak puas bila tidur 
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- Mengeluh pola tidur yang berubah 

- Mengeluh istrahat tidak cukup 

Objektif : Tidak tersedia 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif : 

- Mengeluh penurunan kemampuan untuk beraktifitas  

Objektif : Tidak tersedia 

Kondis klinis terkait  

- Nyeri/kolik 

- Hipertiroidisme 

- Kecemasan 

- Penyakit paru obstruktif 

- Kehamilan 

- Periode pasca partum 

- Kondisi pasca operasi 

f. Gangguan integritas Kulit 

Definisi : kerusakan kulit (dermis dan / atau epidermis) atau jaringan 

(membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, 

kapsul sendi dan / atau ligamen). 

Penyebab : 

- Perubahan pada sirkulasi 

- Perubahan status nutrisi (kelebihan atau kekurangan) 

- Kekurangan / kelebihan volume cairan 

- Penurunan mobilitas 

- Bahan kimia irirtatif  

- Suhu lingkungan yang ekstrim 

- Faktor mekanis (mis, penekanan pada tonjolan tulang, gesekan) 

atau faktor elektris (elektrodiatermi, energi listrik bertegangan 

tinggi) 
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- Efek samping terapi radiasi 

- Kelembaban 

- Proses penuaan 

- Neuropati perifer 

- Perubahan pigmentasi 

- Perubahan hormonal 

- Kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan/ 

melindungi integritas jaringan 

Gejala dan tanda mayor  

- Kekurangan jaringan dan / atau lapisan kulit 

Gejala dan tanda minor 

- Nyeri 

- Pendarahan 

- Kemerahan 

- Hematoma  

Kondisi klinis terkait  

- Imobilisasi 

- Gagal jantung kongestif 

- Gagal ginjal 

- Diabetes melitus 

- Imunodefesiensi (mis, AIDS) 

g. Intoleransi aktivitas   

Definisi: Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas  

     sehari-hari 

Penyebab  

- Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen 

- Tirah baring 

- Kelemahan 

- Imobilitas  
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- Gaya hidup monoton 

Gejala dan tanda mayor 

Subjektif  

- Mengeluh kelelahan 

Objektif  

- Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istrahat. 

Gejala dan tanda minor  

Subjektif  

- Dyspnea saat/setelah melakukan aktivitas  

- Setelah beraktivitas merasa tidak nyaman 

- Merasa lemah 

Objektif  

- Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istrahat 

- Gambaran EKG menunjukkan iskemia dan aritma saat/setelah 

melakukan aktivitas 

- Sianosis  

Kondisi Klinis Terkait 

- Anemia  

- Gagal jantung kongestif 

- Penyakit katub jantung 

- Aritma 

- Gangguan metabolic  

- Gangguan musculoskeletal 

3. Intervensi Keperawatan 

No Masalah 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 

Intervensi Rasional 

1. Nyeri akut Tingkat 

nyeri 

menurun 

Manajemen nyeri: 

Observasi 

- Identifikasi lokasi, durasi, 

frekuensi, karakteristik, 

kualitasn dan  intensitas 

nyeri. 

 

 

- Merupakan hal yang 

amat penting untuk 

memilih intervensi yang 

cocok dan untuk 
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- Identifikasi factor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

- Monitor efek samping 

dari penggunaan 

analgetik. 

Terapeutik 

- Berikan teknik non 

farmakologis pengurang 

rasa nyeri (mis. hipnosis, 

imajinasi terbimbing, 

akupresur, terapi 

musik,terapi pijat, 

aromaterapi,terknik, 

kompres dingin atau 

hangat). 

- Kontrol lingkungan yang 

dapat memperberat rasa 

nyeri (mis. Pencahayaan, 

suhu ruangan, 

kebisingan). 

Edukasi 

- Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu nyeri 

- Jelaskan strategi 

meredakan nyeri. 

 

 

- Anjurkan memonitor 

nyeri secara mandiri 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgetik 

Terapi relaksasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya 

penurunan tingkat energy, 

ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau 

adanya gejala lain yang 

dapat mengganggu 

kemampuan kognitif. 

- Periksa ketegangan otot, 

tekanan darah, frekuensi 

nadi, dan suhu sebelum 

dan setelah latihan. 

mengevaluasi 

keefektifan dari terapi 

yang diberikan. 

- Melihat faktor pencetus 

yang memicu adanya 

nyeri. 

- Mencegah adanya alergi 

obat pada pasien. 

 

 

- Mengendalikan atau 

meredakan rasa nyeri. 

 

 

 

 

 

 

 

- Adanya lingkungan yang 

nyaman dapat 

mempengaruhi kualitas 

nyeri yang dirasakan 

dapat berkurang. 

 

- Menambah pengetahuan 

pasien. 

- Pasien mengetahui 

tindakan yang akan 

dilakukan ketika nyeri 

dirasakan. 

- Memandirikan pasien 

dalam mengontrol nyeri. 

 

- Analgetik dengan teratur 

dapat mengurangi rasa 

nyeri. 

 

- Membantu untuk 

pemberian intervensi. 

 

 

 

 

 

- Mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial. 
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- Monitor respon terhadap 

relaksasi. 

 

Terapeutik 

- Ciptakan lingkungan yang 

tenang dan tanpa 

gangguan dengan 

pencahayaan dan suhu 

ruangan yang  nyaman. 

- Gunakan pakaian yang 

longgar. 

 

- Gunakan nada suara yang 

lembut dengan irama 

lambat serta berirama 

Edukasi 

- Jelaskan manfaat, tujuan, 

jenis dan batasan relaksasi 

yang tersedia (mis. Music, 

meditasi, napas dalam, 

relaksasi otot progresif) 

- Anjurkan mengambil 

posisi yang  nyaman. 

 

- Anjurkan untuk rileks dan 

merasakan sensasi 

relaksasi  

- Anjurkan agar sering 

mengulangi atau melatih 

teknik yang telah dipilih 

Pemberian Analgesik 

Observasi 

- Identifikasi karakteristik 

dari nyeri (mis. Durasi, 

Frekunesi, Pencetus, 

Pereda, Lokasi, Kualitas,  

Intensits). 

- Identifikasi adanya 

riwayat alergi obat 

- Monitor tanda-tanda vital 

sebelum dan setelah 

pemberian analgesic 

Terapeutik 

- Tetapkan target efektifitas 

analgesic agar 

mengoptimalkan respons 

pasien 

 

- Dokumentasikan respons 

pada efek analgesic serta 

- Mengetahui apakah 

pasien mampu untuk 

melakukan relaksasi atau 

tidak. 

- Memberikan rasa aman 

dan nyaman kepada 

pasien. 

 

 

- Memudahkan pasien 

dalam melakukan 

relaksasi. 

- Pasien merasa dihargai 

dan pasien mampu 

mengikuti relaksasi. 

 

- Pasien mendapatkan 

informasi yang baru 

tentang relaksasi. 

 

 

 

- Agar pasien tetap dalam 

kondisi yang nyaman dan 

aman. 

- Pasien dapat meraskan 

sensasi relaksasi dengan 

baik. 

- Membantu mengurangi 

rasa nyeri. 

 

 

 

- Memudahkan dalam 

pemberian intervensi 

dengan baik. 

 

 

- Mencegah keracunan 

obat. 

- Melihat perbedaan 

sebelum dan setelah 

pemberian obat. 

 

- Target efektifitas 

analgesic untuk 

pencapaian respon pasien 

yang optimal. 
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efek yang tidak 

diinginkan 

Edukasi 

- Jelaskan efek dari terapi 

serta efek samping obat 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgesik untuk dosis dan 

jenisnya, sesuai indikasi 

Terapi Murottal 

Observasi 

- Identifikasi aspek yang 

akan difokuskan dalam 

terapi (mis. Stimulasi, 

relaksasi, konsentrasi dan 

pengurangan nyeri) 

- Identifikasi jenis terapi 

yang digunakan 

berdasarkan keadaan dan 

kemampuan pasien 

(mendengarkan atau 

membaca Al-Quran). 

Terapeutik 

- Posisikan dalam posisi 

dan lingkungan yang 

nyaman 

- Batasi rangsangan 

eksternal selama terapi 

yang dilakukan  (mis. 

Lampu, suara, 

pengunjung, panggilan 

telfon) 

- Putar rekam yang telah 

ditetapkan 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dan 

manfaat terapi 

- Anjurkan memusatkan 

perhatian atau pikiran and 

pada lantunan ayat Al-

Quran. 

-  Memantau  

perkembangan kondisi 

pasien. 

 

 

- Mengetahui efek dari 

terapi dan efek samping 

yang berbahaya. 

- Membantu meredakan 

nyeri pasien. 

 

 

 

- Memudahkan pemberian 

terapi murottal. 

 

 

 

- Memudahkan pemilihan  

jenis terapi yang akan 

diberikan kepada pasien. 

 

 

 

 

- Mengurangi rasa nyeri. 

 

 

- Memudahkan 

penghayatan saat terapi 

murottal.  

 

 

 

- Pasien dapat 

mendengarkan dan 

menikmati. 

- Supaya pasien mengerti 

diberikan tindakan ini. 

- Mengalihkan 

perasaandan rasa nyeri 

pasien. 

2 Pola Napas 

Tidak 

Efektif 

Pola napas 

membaik 
Manajeman jalan napas 

Observasi 

- Monitor pola napas 

(frekuensi, usaha dan 

kedalaman napas) 

- Monitor adanya bunyi 

napas tambahan 

Terapeutik 

 

 

- Mengetahui jenis 

pernapasan pasien 

 

- Mengkaji abnormalitas 

pernapasan 
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- Posisikan seni fowler atau 

fowler 

- Berikan oksigen 

 

Pemantauan respirasi 

Observasi 

- Monitor saturasi oksigen 

 

- Monitor adanya sumbatan 

jalan napas 

Terapeutik 

- Atur interval pemantauan 

respirasi yang sesuai 

dengan kondisi pasien 

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan respirasi 

Edukasi 

- Jelaskan tujuan serta 

prosedur pemantauan 

 

- Informasikan hasil 

daripemantauan, jika 

perlu 

- Memudahkan kepatenan 

jalan napas 

- Membantu memudahkan 

klien dalam bernapas. 

 

 

- Menilai persentase 

oksigen di perifer 

- Menilai adanya zat padat, 

cair yang menutupi jalan 

napas 

- Menilai kondisi pasien 

yang membutuhkan 

pemantauan lebih sering 

- Laporan atas tindakan 

yang telah dilakukan 

perawat 

- Edukasi bagi keluarga 

dan pasien mengenai 

tindakan yang dilakukan 

- Informasi bagi pasien dan 

keluarga mengenai 

kondisinya 

3 Intoleransi 

Aktivitas 

Toleransi 

Aktivitas 

Meningkat 

Manajemen energi 
Observasi 

- Identifikasi adanya  

gangguan fungsi tubuh 

yang dapat 

mengakibatkan kelelahan 

- Monitor pola dan jam 

tidur 

Terapeutik 

- Sediakan lingkungan 

yang  nyaman serta 

rendah stimulus 

(mis.Kunjungan,  cahaya 

dan suara) 

- Lakukan latihan rentang 

gerak aktif dan pasif 

Edukasi 

- Anjurkan tirah baring 

 

 

 

- Anjurkan menghubungi 

perawat jika tanda dan 

gejala kelelahan belum 

berkurang 

 

 

 

 

- Mengkaji bagian tubuh 

yang bermasalah yang 

mengakibatkan 

kelelahan. 

- Tidur sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan 

energi 

- Memberikan rasa 

nyaman dan ketenangan 

dalam beristirahat. 

 

 

- Mencegah kekakuan 

pada otot dan pengecilan 

otot 

- Meminimalkan 

pergerakan dan 

membantu meningkatkan 

energi 

- Mengajarkan pasien 

untuk melaporkan 

kondisinya 

 

 

-  
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Kolaborasi 

- Kolaborasi dengan 

nutrisionis tentang 

strategi meningkatkan 

asupan makanan 

 

- Membantu 

meningkatkan energi 

melalui nutrisi yang tepat 

4 Keletihan Keletihan 

Menurun 
Manajemen energy 

Observasi 

- Identifikasi gangguan 

fungsi tubuh yang dapat 

menyebabkan  kelelahan 

- Monitor adanya 

kelelahan fisik dan 

emosional 

- Monitor pola serta jam 

tidur 

- Monitor lokasi dan 

ketidaknyamanan ketika  

melakukan aktivitas 

Terapeutik  

- Sediakan lingkungan 

yang nyaman dan rendah 

stimulus (mis. 

Kunjungan, cahaya, 

suara) 

- Lakukan latihan gerak 

pasif dan/atau aktif 

 

- Berikan aktivitas 

distraksi yang 

menenangkan 

 

 

- Fasilitasi duduk pada sisi 

tempat tidur, jika belum 

mampu  berpindah atau 

berjalan 

Edukasi  

- Anjurkan tirah baring. 

 

- Anjurkan melaksanakan 

aktivitas yang bertahap 

 

- Anjurkan menghubungi 

perawat jika tidak 

berkurang tanda dan 

gejala kelelahan  

- Ajarkan strategi koping 

agar mengurangi 

kelelahan 

 

 

 

- Mengetahui factor yang 

menyebabkan keletihan 

 

 

- Mengetahui jenis 

kelelahan pada pasien 

- Mengetahui waktu 

isterahat dan tidur pasien  

- Mencegah adanya 

kekakuan otot dan alat 

gerak pasien. 

 

 

- Mengurangi keletihan 

pada pasien  

 

 

- Memaksimalkan pasien 

dalam melakukan 

aktivtasnya 

- Menambah asupan 

nutrisi dan tenaga pasien 

yang dapat menunjang 

pemenuhan aktivitas 

pasien. 

- Secara bertahap 

melakukan upaya 

peningkatan aktifitas 

fisik sesuai kemampuan 

pasien.  

- Memenuhi kebutuhan 

istrahat. 

- Meningkatkan 

pemahaman akan 

pentingnya aktifitas.  

- Meminimalkan resiko 

komplikasi. 

 

 

- Menghindarkan pasien 

mengalami kelelahan yang 

berkelanjutan.  
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Kolaborasi  

- Kolaborasi dengan 

nutrisionos tentang cara 

meningkatkan asupan 

makanan. 

 

- Intervensi gizi yang tepat 

dapat memenuhi  

kebutuhan energi pasien 

sehingga kelelahan dapat 

berkurang.  

5 Gangguan 

pola tidur  

 

Pola tidur 

membaik  

 

Observasi  

- Identifikasi pola aktivitas 

dan tidur  

- Identifikasi faktor 

pengganggu tidur  

Terapeutik  

- Modifikasi lingkungan. 

 

 

- Batasi waktu tidur siang, 

jika perlu  

 

- Fasilitasi menghilangkan 

stress sebelum tidur  

Edukasi  

- Jelaskan pentingnya tidur 

cukup selama sakit  

- Anjurkan menepati 

kebiasaan waktu tidur. 

 

- Anjurkan menghindari 

makanan/ minuman yang 

mengganggu tidur  

 

- Mengetahui pola 

aktivitas tidur pasien. 

- Meminimalkan 

gangguan tidur pasien.  

 

- Lingkungan yang 

nyaman membuat pasien 

santai dan merasa rileks. 

- Memaksimalkan durasi 

tidur saat malam hari. 

 

- Agar pasien dapat 

memulai tidur dengan 

perasaan rileks.  

- Menambah pengetahuan 

pasien. 

- Agar tidak menggangu 

irama sirkadian tubuh 

pasien.  

- Meminimalkan 

makanan/minuman yang 

dapat menggangu tidur 

pasien.  

6 Gangguan 

integritas 

kulit atau 

jaringan 

Integritas 

kulit 

meningkat  

Perawatan Integritas 

Kulit 

Observasi 

- Identifikasi  penyebab 

pada gangguan integritas 

kulit (mis. Perubahan 

status nutrisi dan 

sirkulasi, suhu lingkungan 

ekstrem, serta penurunan 

mobilitas dan  

kelembaban. 

Terapeutik 

- Ubah posisi setiap 2 jam 

jika sedang tirah baring. 

 

- Gunakan produk yang 

berbahan ringan atau 

alami serta hipoalergik 

pada kulit 

 

 

 

- Mengetahui penyebab 

dari gangguan integritas 

kulit. 

 

 

 

 

 

 

 

- Menurunkan resiko 

terjadinya trauma 

jaringan. 

- Membantu penyembuhan 

di kulit. 
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Edukasi  

- Anjurkan memakai 

pelembab (mis. Serum 

atau lotion). 

- Anjurkan untuk minum 

air yang cukup 

- Anjurkan agar 

meningkatkan asupan 

nutrisi 

 

- Agar kulit selalu dalam 

keadaan lembab. 

 

- Turgor pada kulit tidak 

kering. 

- Mempertahankan 

masukan nutrisi yang 

adekuat. 

7 Intolerance 

activity  

Toleransi 

Aktivitas 

Meningkat 

Manajemen energi 
Observasi 

- Identifikasi gangguan 

fungsi tubuh yang 

mengakibatkan kelelahan 

 

- Monitor pola dan jam 

tidur 

 

Terapeutik 

- Sediakan lingkungan 

yang  nyaman dan rendah 

stimulus (mis. cahaya, 

suara, kunjungan) 

- Lakukan rentang gerak 

aktif dan pasif 

Edukasi 

- Anjurkan tirah baring 

 

 

 

- Anjurkan menghubungi 

perawat jika tanda dan 

gejala kelelahan belum 

berkurang 

Kolaborasi 

- Kolaborasi dengan 

nutrisionis tentang cara 

meningkatkan asupan 

makanan 

 

 

- Mengkaji bagian tubuh 

yang bermasalah yang 

mengakibatkan 

kelelahan. 

- Tidur sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan 

energi 

 

- Memberikan rasa 

nyaman dan ketenangan 

dalam beristirahat. 

 

- Mencegah kekakuan 

pada otot dan pengecilan 

otot 

- Meminimalkan 

pergerakan dan 

membantu meningkatkan 

energi 

- Mengajarkan pasien 

untuk melaporkan 

kondisinya 

 

 

- Membantu 

meningkatkan energi 

melalui diet yang tepat 
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BAB V – MYXOFIBROSARCOMA 

 

A. KONSEP MEDIS 

1. Definisi 

Myxofibrosarcoma (MFS) merupakan jenis tumor mesenkim 

malignan yang sering muncul pada anggota ekstremitas pasien yang telah 

berusia lanjut. Secara histologis dan klinis myxofibrosarcoma dianggap 

sebagai bagian dari spektrum myxoid fibroblastic sarcoma. Namun, 

nomenklatur dari tumor ini bersifat inkonsisten. Selanjutnya, dalam 

perkembangannya myxofibrosarcoma sering dikelompokkan dengan 

malignant fibrous histiocytoma of variable prognosis, sehingga 

mengaburkan pola perilaku klinis asli dari penyakit ini. WHO 

mendefinisikan myxofibrosarcoma sebagai suatu entitas terpisah dengan 

ciri patologis berbeda (Goldblum, 2013). Tumor jaringan lunak  atau 

Myxofibrosarcoma merupakan pertumbuhan sel baru yang menyebabkan 

munculnya bengkak atau berupa benjolan yang abnormal disebabkan oleh 

neoplasma maupun non-neoplsma (Smeltzer, 2012). 

Myxofibrosarcoma merupakan bentuk soft tissue tumor langka 

yang memberikan tantangan bagi klinisi terutama karena tingkat 

rekurensi lokal yang tinggi tanpa memandang grade tumor dan walaupun 

sudah dilakukan pembedahan optimal. Jenis tumor ini relatif baru 

diidentifikasi sebagai bagian patologis yang tersendiri, perilaku klinis 

maupun hasil pengobatan dari pasien myxofibrosarcoma masih belum 

jelas dan penelitian secara acak yang membantu protokol pengobatan 

masih belum tersedia hingga saat ini.  

Myxofibrosarcoma umumnya mengenai orang tua dengan rata-rata 

usia 50-80 tahun (usia rerata 66 tahun). Namun, referensi lain 

menyebutkan dewasa dengan kisaran usia yang luas juga dapat terkena. 

Jenis tumor sangat jarang menyerang anak-anak dan remaja (usia <20 
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tahun). Seluruh kelompok laki-laki dan perempuan dapat terkena, 

walaupun terdapat sedikit predominansi pada jenis kelamin laki-laki 

(Sjamsuhidajat, 2012). 

2. Etiologi 

a. Kondisi genetik  

Gen memiliki peran penting dalam mendiagnosis pasien dengan 

masalah ini. Tumor jaringan lunak umumnya dapat dicetuskan akibat 

adanya pembentukan gen dan mutasi gen yang abnormal.  

b. Radiasi 

Mekanisme yang patogenic mendorong transformasi neoplastic 

dengan munculnya mutasi gen radiasi-induksi. 

c. Lingkungan karsinogen 

Lingkungan yang mengandung banyak bahan-bahan karsinogen dapat 

menjadi penyebab tingginya kejadian tumor jaringan lunak. 

d. Infeksi  

Jenis Infeksi virus Epstein-Barr yang menyerang seseorang dengan 

sistem kekebalan tubuh yang lemah cenderung dapat menjadi 

penyebab kejadian tumor jaringan lunak. 

e. Trauma  

Adanya keterkaitan antara kejadian trauma dan soft tissue tumors 

menarik perhatian medis untuk diteliti lebih lanjut. 

3. Patofisiologi 

Patofisiologi terkait myxofibrosarcoma belum diketahui secara 

pasti karena jumlah kasusnya yang masih jarang ditemukan. Teori yang 

saat ini berkembang mengatakan bahwa sarcoma muncul dari populasi sel 

prekursor mirip stem cell yang primitif, yang memiliki kapasitas untuk 

berdiferensiasi menjadi berbagai jenis jaringan. Hal ini didukung oleh 

bukti berupa subtipe sarkoma dengan ciri histologis mirip diferensiasi 
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turunan sel tertentu, namun muncul pada lokasi yang tidak memiliki 

jaringan tersebut.  

Berdasarkan penelitian pada model binatang, beberapa jenis 

sarkoma dapat diciptakan pada turunan sel prekursor multipoten atau dari 

jenis sel yang berbeda. Transdiferensiasi dari sel progenitor mesenkim 

merupakan mekanisme potensial bagaimana sarkoma dapat timbul pada 

berbagai jenis jaringan yang berbeda dari diferensi turunan histologisnya 

(Goldblum, 2013). 

Secara umum, Soft Tissue Tumors (STT) adalah proliferassi 

jaringan mesenkimal yang terjadi di jaringan nonepitelial ekstraskeletal 

tubuh. Kejadian tumor kira-kira sekitar 40% terjadi di ekstermitas bawah 

(terutama di paha), 20% di ekstermitas atas, 10% pada  kepala dan leher  

serta 30% di badan. Walaupun sebenarnya, jenis tumor ini dapat timbul 

di mana saja,  Tumor jaringan lunak tumbuh centripetally, walaupun  

beberapa tumor jinak, seperti serabut luka. Setelah tumor mencapai batas 

anatomis dari tempatnya, maka tumor membesar melewati batas sampai 

ke struktur neurovascular. Tumor jaringan lunak akan timbul di lokasi 

seperti lekukan-lekukan tubuh. Proses yang alami dari perkembangan 

tumor jaringan lunak dibagi menjadi 4 fase yaitu:  

a. Transformasi sel (perubahan ganas di sel-sel target)  

b. Sel-sel transformasi selanjutnya mengalami pertumbuhan 

c. Adanya invasi ke daerah lokal (sekitar) 

d. Kondisi genetik, radiasi, infeksi, trauma 

4. Manifestasi Klinis  

Gejala umum dari tumor jaringan lunak adalah adanya benjolan 

dibawah kulit dan tidak menimbulkan sakit, tanda dan gejalanya 

bergantung pada lokasi dimana tumor berada (umumnya tidak spesifik). 

Didapatkan jumlah pasien yang melaporkan keluhan sakit tergolong 

kurang karena umumnya keluhan terjadi akibat  perdarahan atau nekrosis 
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di dalam tumor dan dapat juga karena adanya penekanan di saraf-saraf 

tepi.  

Tumor jaringan lunak pada mulanya terkadang  tidak menimbulkan 

gejala sebab jaringan lunak yang relatif elastis sehingga tumor mampu 

tumbuh lebih besar, mendorong di samping jaringan normal, sebelum 

pasien merasa terdapat masalah pada kesehatannya. Gejala pertama yang 

dapat muncul dapat berupa adanya bengkak yang menimbulkan rasa sakit 

yang akhirnya dapat menimbulkan gejala lainnya. Gejala tersebut antara 

lain,  rasa nyeri (penekanan saraf dan otot), rasa sakit pada abdomen (jika 

terjadi di daerah perut) yang mengakibatkan sembelit. 

5. Pemeriksaan Diagnostik 

a. Pemeriksaan X-ray 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk membantu mengamati lebih lanjut 

tentang tumor jaringan lunak, transparansi serta hubungannya dengan 

daerah yang berdekatan dengan tulang. Diagnosa sebagai tumor jinak 

umunya ditegakkan jika batasnya jelas. Namun, jika melihat dari 

klasifikasinya batas yang jelas juga dapat didiagnosa sebagai tumor 

ganas jaringan lunak. 

b. Pemeriksaan USG 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa ukuran tumor, perbatasan 

penampang dan tumor jaringan internal, sehingga melalui 

pemeriksaan ini dapat dibedakan sifat tumornya. Tumor ganas 

jaringan lunak biasanya bentuknyat agak tidak jelas, gema samar-

samar, myosarcoma sinovial, sel tumor ganas berserat histiocytoma, 

menyerupai sarkoma otot lurik. 

c. CT Scan 

Pemeriksaan ini juga mendukung dalam penegakan diagnosis tumor 

jaringan lunak. Kerapatan resolusi dan resolusi spasial pada CT scan 

dapat membantu dalam melihat karakteristik tumor jaringan lunak. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, metode ini menjadi metode umum 

dalam melakukan diagnosa tumor jaringan lunak. 

d. Pemeriksaan MRI 

Pemeriksaan ini berfungsi untuk menyempurnakan kekurangan dari 

pemeriksaan diagnostic lain seperti: X-ray dan CT-scan. Tampilan 

luar penampang tumor dapat dilihat melalui  MRI. 

e. Pemeriksaan Histopatologis 

1) Sitologi : Pemeriksaan ini sederhana, cepat, dan akurat. Umunya 

dikhususkan untuk kondisi berikut: 

a) Ulserasi (adanya perlukaan) pada tumor jaringan lunak, 

pemeriksaan mikroskopik, pap smear atau metode 

pengumpulan untuk mendapatkan sel,  

b) Sarcoma jaringan lunak akibat dari adanya efusi pleura, 

digunakan   untuk mengambil spesimen segar  

c) Tusukan smear digunakan pada tumor yang ukurannya lebih 

besar dan dalam, pada radioterapi atau kemoterapi, metastasis 

dan lesi rekuren juga berlaku 

2) Forsep biopsi: jaringan mengalami ulserasi (perlukaan) tumor 

lunak, sitologi smear yang sulit didiagnosis, selanjutnya akan 

dilakukan forsep biopsy 

3) Memotong biopsy : Digunakan untuk operasi 

4) Biopsi eksisi : biasanya digunakan pada tumor dengan ukuran 

kecil (jaringan lunak), jaringan tubuh normal di sekitar tumor akan 

direseksi untuk pemeriksaan histologis. 

6. Penatalaksanaan  

Secara umum, pengobatan sangat bergantung pada tahapan atau stadium 

tumor. Pengobatan pilihan untuk terapi tumor jaringan lunak meliputi 

operasi, terapi radiasi dan kemoterapi. Pemaparannya sebagai berikut: 

 



126 

 

a.  Surgical Therapy 

Terapi pembedahan adalah penatalaksanaan yang paling umum untuk 

perawatan tumor jaringan lunak. Tindakan bedah ini bertujuan untuk 

menghilangkan tumor dari tubuh, mengangkat benjolan (tumor). 

Setelah diagnosis mendalam, dokter akan menghilangkan kanker dan 

margin yang aman dari jaringan sehat di sekitarnya. Dalam 

penanganan ini sangat dibutuhkan margin bebas tumor untuk 

mengurangi kemungkinan kekambuhan lokal dan memberikan 

penanganan terbaik dalam mencegah berkembanganya sel tumor. 

Cara ini cenderung berisiko,  namun banyak ahli bedah dapat 

mencapai angka keberhasilan yang sangat memuaskan.  

b. Terapi radiasi 

Terapi radiasi adalah jenis terapi yang menggunakan radioaktif. 

Metode pengobatan ini dapat menjadi pengobatan tunggal ataupun 

kombinasi (kemoterapi dan radiasi). 

c. Kemoterapi 

Metode ini merupakan metode yang menggunakan jenis obat-obatan 

kimia untuk mematikan atau menghentikan penyebaran sel sel tumor 

tersebut. Saat ini, kemoterapi sudah sangat umum digunakan dalam 

terapi pasien kanker.  

7. Komplikasi 

Secara umum, penyebaran sel kanker dapat melalui pembuluh darah 

(menyebar ke hati, paru-paru dan tulang) maupun kelenjer getah bening. 

Pada kasus ini, sangat jarang ditemukan menyebar melalui kelenjar getah 

bening.  
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B. KONSEP KEPERAWATAN 

1. Pengkajian  

a. Identitas Pasien dan Penanggung Jawab 

Data ini terdiri dari nama, jenis kelamin, alamat, umur, suku, 

pendidikan, pekerjaan, no rm, diagnosa medis, tanggal masuk RS, 

tanggal pengkajian, nama penanggung jawab, alamat, umur, 

pekerjaan dan hubungan dengan pasien. 

b. Status Kesehatan 

1) Keluhan Utama 

Adanya keluhan nyeri di bagian ekstremitas bawah, nyeri akan 

bertambah bila melakukan aktivitas berat, adanya nyeri tekan di 

daerah benjolan. 

2) Riwayat Penyakit Sekarang 

Terdapat benjolan yang membesar serta terasa nyeri.  

3) Riwayat Penyakit Dahulu 

Melaporkan bahwa mulanya benjolan berukuran kecil namun 

lama-kelamaan membesar dan muncul rasa nyeri 

4) Riwayat Penyakit Keluarga 

Kaji mendalam riwayat keluarga, sebab merupakan penyakit 

keturunan. 

5) Pemeriksaan Fisik 

Keadaan Umum : Baik 

Kesadaran : Compos Mentis 

Tanda-tanda vital  

TD : biasanya normal 

Nadi : biasanya normal 

Resp : biasanya normal 

Suhu : biasanya normal 
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Pemeriksaan Head to Toe meliputi: 

a) Kepala 

Inspeksi: Bentuk kepala simeris, tidak ada lesi 

Palpasi: Tidak ada benjolan dan nyeri tekan/lepas 

b) Mata 

Inspeksi: Mata simetris, konjungtiva anemis, reflek pupil 

isokor 

Palpasi: Tidak ada gangguan 

c) Telinga  

Inspeksi: Bentuk simetris dan tidak ada serumen 

Palpasi: Tidak ada gangguan 

d) Mulut 

Inspeksi: Mukosa mulut lembab dan tidak ada lesi 

e) Leher  

Palpasi: Tidak ada pembesaran tiroid dan benjolan 

f) Dada 

Inspeksi: Simetris 

Palpasi: Tidak ada nyeri tekan 

Perkusi: Sonor 

Auskultasi: Tidak ada gangguan 

g) Abdomen 

Inspeksi: simetris, tidak ada bengkak 

Palpasi: tidak ada nyeri tekan 

Perkusi: Timpani  

Auskultasi: bising usus 3-15 x/menit 

h) Genetalia dan Anus 

Inspeksi: Bersih 

i) Ekstremitas Atas 

Inspeksi: Simetris 
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Palpasi: Tidak ada gangguan 

j) Ekstremitas Bawah 

Inspeksi: Simetris dan ada benjolan 

Palpasi: Nyeri tekan 

2. Diagnosis Keperawatan 

a. Defisit Nutrisi 

1) Definisi: Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme  

2) Penyebab  

- Kurangnya asupan makanan 

- Ketidakmampuan menelan makanan 

- Ketidakmampuan mencerna makanan 

- Ketidakmampuan mengabsorbsi nutrien 

- Peningkatan kebutuhan metabolisme 

- Faktor ekonomi (mis. finansial tidak mencukupi) 

- Faktor psikologis (mis. stress, keengganan untuk makan) 

3) Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: (Tidak tersedia) 

Objektif: Berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang 

ideal 

4) Gejala dan Tanda Minor  

Subjektif 

- Cepat kenyang setelah makan 

- Kram/nyeri abdomen 

- Nafsu makan menurun 

Objektif 

- Bising usushiperaktif 

- Otot pengunyah lemah 

- Otot menelanlemah 
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- Memberan mukosa pucat 

- Sariawan 

- Serum albumin menurun 

- Rambut yang rontok berlebihan 

- Diare 

b. Gangguan Integritas Kulit/Jaringan 

1) Definisi: Kerusakan kulit (dermis dan/atau epidermis) atau 

jaringan (membrane mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, 

kartilago, kapsul sendi dan/atau ligament) 

2) Penyebab  

- Perubahan sirkulasi 

- Perubahan status nutrisi (kelebihan atau kekurangan) 

- Kekurangan/kelebihan volume cairan 

- Penurunan mobilitas 

- Bahan kimia iritatif 

- Suhu lingkungan yang ekstrem 

- Faktor mekanis (mis., penekanan pada tonjolan tulang, 

gesekan) atau faktor elektris (elektrodiatermi, energi listrik 

bertegangan tinggi) 

- Efek samping terapi radiasi 

- Kelembaban 

- Proses penuaan 

- Neuropati perifer 

- Perubahan pigmentasi 

- Perubahan hormonal 

- Kurang  terpapar informasi tentang upaya 

mempertahankan/ melindungi/ integritas jaringan 
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3) Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif: (Tidak tersedia) 

Objektif: Kerusakan jaringan dan/atau lapisankulit 

4) Gejala dan Tanda Minor  

Subjektif: (Tidak tersedia) 

Objektif 

- Nyeri 

- Perdarahan 

- Kemerahan 

- Hematoma 

c. Keletihan 

1) Definisi: Penurunan kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak 

pulih dengan istirahat 

2) Penyebab: 

- Gangguan tidur 

- Gaya hidup yang monoton 

- Kondisi fisiologis 

- Program perawatan/pengobatan jangka panjang 

- Peristiwa hidup negatif 

- Stress yang berlebihan 

- Depresi  

3) Gejala dan tanda mayor 

Subjektif  

- Merasa energi tidak pulih meskipun telah tidur 

- Merasa kurang bertenaga 

- Mengeluh lelah 

Objektif 

- Tidak dapat mempertahankan aktivitas rutin 

- Tampak lesu 
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4) Gejala dan tanda minor 

Subjektif 

- Merasa bersalah karena tidak dapat menjalankan tanggung 

jawab 

- Libido menurun 

Objektif 

- Peningkatan kebutuhan istirahat  

5) Kondisi klinis terkait 

- Anemia 

- Kanker 

- Hipotiroidisme/Hipertiroidisme 

- AIDS 

- Depresi 

- Menopause 

d. Ansietas 

1) Definisi: Kondisi emosional dan pengalaman subyektif individu 

terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi 

bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk 

menghadapi ancaman. 

2) Penyebab 

- Krisis situasional  

- Kebutuhan yang tidak terpenuhi 

- Krisis maturasional 

- Ancaman pada konsep diri 

- Ancaman terhadap kematian 

- Kekhawatiran akan mengalami kegagalan 

- Disfungsi pada sistem keluarga 

- Hubungan orang tua dan anak yang tidak memuaskan 

- Faktor keturunan ( tempramen mudah teragitasi sejak lahir)  
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- Penyalahgunaan zat  

- Terpapar lingkungan (mis. Polutan, toksin dan lain-lain)  

- Kurang terpapar informasi 

3) Gejala dan tanda mayor 

Subjektif 

- Merasa bingung 

- Merasa khawatir pada akibat dari kondisi yang dihadapi 

- Sulit untuk berkonsentrasi 

Objektuf 

- Tampak gelisah 

- Tampak tegang 

- Sulit tidur 

4) Gejala dan tanda minor 

Subjektif 

- Mengeluh pusing 

- Anoreksia 

- Palpitasi 

- Merasa tak berdaya. 

Objektif 

- Peningkatan frekuensi napas, nadi dan tekanan darah  

- Diaforesis 

- Tremor 

- Muka tampak pucat 

- Suara bergetar dan kontak mata yang buruk 

- Sering berkemih 

- Berorientasi di masa lalu 

5) kondisi klinis tetkait 

- Penyakit kronis progresif (mis.  Kanker,  penyakit autoimun)  

- Penyakit akut 
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- Hospitallisasi 

- Rencana operasi 

- Kondisi diagnosis penyakit yang belum jelas 

- Penyakit neurologis 

- Tahap tumbuh kembang 

3. Intervensi Keperawatan 

No Masalah 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 

Intervensi Rasional 

1. Defisit 

Nutrisi 

Defisit 

nutrisi 

membaik  

Manajemen Nutrisi 

Observasi 

- Identifikasi status nutrisi 

 

 

 

- Identifikasi adanya alergi 

dan intoleransi pada 

makanan. 

 

 

 

- Monitor asupan 

makanan. 

 

- Monitor hasil 

pemeriksaan laboratoium 

 

 

 

Terapeutik 

- Hidangkan  makanan 

dengan tampilan menarik 

dan suhu makanan yang 

tepat. 

- Sajikan makanan yang 

kaya akan serat 

Edukasi  

- Anjurkan posisi duduk, 

jika mampu  

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian 

medikasi sebelum 

makan. 

- Kolaborasi dengan  

nutrisionis dalam 

penentuan jenis nutrient 

 

 

- Mengetahui status nutrisi 

terkini pasien serta 

masalah dalam 

pemenuhan nutrisi pasien 

- Mengetahui jenis 

makanan yang dapat 

menimbulakan alergi 

pada pasien dan 

hambatan pasien dalam 

pemenuhan nutrisi. 

- Mengetahui jenis dan 

jumlah makanan yang 

dikonsumsi pasien 

- Kadar albumin yang 

rendah dalam 

pemeriksaan darah dapat 

meningindikasikan 

pasien mengalami 

malnutrisi. 

- Menarik minat pasien 

agar kebutuhan nutrisi 

terpenuhi. 

 

- Mencegah terjadinya 

konstipasi 

 

- Memudahkan proses 

pencernaan makanan ke 

lambung 

- Membantu pasien dapat 

menghabiskan porsi 

makanannya. 

- Memberikan asupan 

nutrisi yang sesuai 



135 

 

dan  jumlah kalori yang 

dibutuhkan 

dengan kebutuhan 

pasien. 

2 Gangguan 

integritas 

kulit atau 

jaringan 

Integritas 

kulit 

meningkat  

Perawatan Integritas 

Kulit 

Observasi 

- Identifikasi  penyebab 

pada gangguan integritas 

kulit (mis. Perubahan 

status nutrisi dan 

sirkulasi, suhu 

lingkungan ekstrem, 

serta penurunan 

mobilitas dan  

kelembaban. 

Terapeutik 

- Ubah posisi setiap 2 jam 

jika sedang tirah baring. 

 

- Gunakan produk yang 

berbahan ringan atau 

alami serta hipoalergik 

pada kulit 

Edukasi  

- Anjurkan memakai 

pelembab (mis. Serum 

atau lotion). 

- Anjurkan untuk minum 

air yang cukup 

- Anjurkan agar 

meningkatkan asupan 

nutrisi 

 

 

 

- Mengetahui penyebab 

dari gangguan integritas 

kulit. 

 

 

 

 

 

 

 

- Menurunkan resiko 

terjadinya trauma 

jaringan. 

- Membantu penyembuhan 

di kulit. 

 

 

 

- Agar kulit selalu dalam 

keadaan lembab. 

 

- Turgor pada kulit tidak 

kering. 

- Mempertahankan 

masukan nutrisi yang 

adekuat. 

3 Keletihan Keletihan 

Menurun 
Manajemen energy 

Observasi 

- Identifikasi gangguan 

fungsi tubuh yang dapat 

menyebabkan  

kelelahan 

- Monitor adanya 

kelelahan fisik dan 

emosional 

- Monitor pola serta jam 

tidur 

- Monitor lokasi dan 

ketidaknyamanan 

ketika  melakukan 

aktivitas 

Terapeutik  

- Sediakan lingkungan 

yang nyaman dan 

rendah stimulus (mis. 

 

 

- Mengetahui factor yang 

menyebabkan keletihan 

 

 

- Mengetahui jenis 

kelelahan pada pasien 

 

- Mengetahui waktu 

isterahat dan tidur pasien  

- Mencegah adanya 

kekakuan otot dan alat 

gerak pasien. 

 

 

- Mengurangi keletihan 

pada pasien  
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Kunjungan, cahaya, 

suara) 

- Lakukan latihan gerak 

pasif dan/atau aktif 

 

- Berikan aktivitas 

distraksi yang 

menenangkan 

 

 

- Fasilitasi duduk pada 

sisi tempat tidur, jika 

belum mampu  

berpindah atau berjalan 

Edukasi  

- Anjurkan tirah baring. 

 

- Anjurkan melaksanakan 

aktivitas yang bertahap 

 

- Anjurkan menghubungi 

perawat jika tidak 

berkurang tanda dan 

gejala kelelahan  

- Ajarkan strategi koping 

agar mengurangi 

kelelahan 

Kolaborasi  

- Kolaborasi dengan 

nutrisionos tentang cara 

meningkatkan asupan 

makanan. 

 

 

- Memaksimalkan pasien 

dalam melakukan 

aktivtasnya 

- Menambah asupan 

nutrisi dan tenaga pasien 

yang dapat menunjang 

pemenuhan aktivitas 

pasien. 

- Secara bertahap 

melakukan upaya 

peningkatan aktifitas 

fisik sesuai kemampuan 

pasien.  

- Memenuhi kebutuhan 

istrahat. 

- Meningkatkan 

pemahaman akan 

pentingnya aktifitas.  

- Meminimalkan resiko 

komplikasi. 

 

 

- Menghindarkan pasien 

mengalami kelelahan yang 

berkelanjutan.  

 

- Intervensi gizi yang tepat 

dapat memenuhi  

kebutuhan energi pasien 

sehingga kelelahan dapat 

berkurang.  

4 Ansietas Tingkat 

ansietas 

menurun 

Reduksi Ansietas 

Observasi 

- Identifikasi saat tingkat 

ansietas mengalami 

perubahan (mis. Waktu, 

kondisi dan stressor). 

 

- Monitor tanda-tanda 

ansietas. 

Terapeutik 

- Dengarkan dengan 

penuh perhatian 

- Motivasi 

mengidentifikasi situasi 

yang memicu kecemasan 

 

 

 

 

- Mengetahui tingkat 

ansietas yang dapat 

berubah pada  kondisi, 

waktu dan stressor yang 

berbeda.  

- Membantu pasien untuk 

mencegah terjadinya 

ansietas. 

- Mengurangi ansietas 

pasien.  

- Perasaan pasien akan 

berfikir positif jika 

diberikan motivasi. 

 

-  
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Edukasi 

- Anjurkan keluarga untuk 

tetap bersama pasien. 

 

- Latih teknik relaksasi 

 

Kolaborasi: 

- Kolaborasi pemberian 

terapi antiansietas 

 

- Pasien merasa  

diperhatikan dan 

nyaman. 

- Mengurangi tingkat 

kecemasan dan membuat 

rileks. 

- Mengurangi perasaan 

cemas pada pasien. 
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BAB VI – RABDOMIOSARKOMA 

 

A. KONSEP MEDIS 

1. Definisi 

Rabdomiosarkoma (RMS) bersumber dari bahasa Yunani, (rhabdo 

berarti  berbentuk lurik dan myo berarti otot). Rabdomiosarkoma adalah 

jenis  tumor ganas yang sumbernya  dari jaringan lunak (soft tissue) dalam 

tubuh manusia. Adapun yang termasuk ialah jaringan otot, tendon serta 

connective tissue. Rabdomiosarkoma merupakan jenis tumor yang 

memiliki sikap agresif dan akan senantiasa berinfiltrasi pada permukaan 

serta dalam jaringan di sekitarnya kemudian akan menyebar secara 

hematogen dan limfogen (Djajadiman & Bulan, 2013)  

Tumor ini bisa didapatkan pada beberapa area seperti  kepala, leher, 

tangan, kaki, batang tubuh, kandung kemih dan vagina. 

Rabdomiosarkoma seringkali didapatkan di area tubuh dengan sedikit 

atau tanpa otot serat lintang, seperti pada saluran empedu, kelenjar 

prostat, serta telinga bagian tengah. Rabdomiosarkoma relatif jarang 

terjadi. Secara umum biasa terjadi  pada  anak-anak  dengan umur  1-5 

tahun    serta  dapat  didapatkan di umur  15-19 tahun  meskipun 

kejadiannya  masih kurang. Dua jenis yang paling sering ditemukan yakni 

embrional rabdomiosarkoma dan alveolar rabdomiosarkoma. (Harry dkk, 

2011) 

2. Etiologi 

Sampai saat ini Penyebab dari Rabdomiosarkoma belum dapat 

dipastikan dengan jelas. Berhubungan pada peningkatan kejadian dari 

RMS yakni sindroma genetik dan faktor lingkungan. (Harry dkk, 2011) 

Adapun sindroma genetik yang berkaitan  dengan angka prevelensi RMS 

a. Neurofibromatosis (4-5% risk of any of a number of malignancies) 
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b. Li-Fraumeni syndrome (germline mutation of the tumor suppressor 

gene TP53) 

c. Rubinstein-Taybi syndrome 

d. Beckwith-Wiedemann syndrome 

Penyebab kejadian  RMS yang dicurigai dari faktor lingkungan: 

a. Orang tua yang menggunakan marijuana dan kokain 

b. Akibat terpapar radiasi sinar X 

c. Jenis makanan serta penerapan pola makan 

d. Anak yang terlalu sering kontak dengan sinar matahari 

e. Riwayat penggunaan alkohol 

f. Biasa terjadi pada orang dewasa yakni terpapar dengan zat karsinogen 

pada lingkungan kerja. 

3. Patofisiologi 

Walaupun  rabdomiosarkoma  bersumber  dari  sel  otot  skeletal, 

kecuali  tulang tumor  juga dapat menyebar ke seluruh bagian tubuh.  

Botrioid  merupakan  wujud dari embrional  rabdomiosarkoma  yang  

bersumber pada  mukosa daerah berongga,  contohnya telinga tengah, 

kandung kemih, organ kewanitaan dan nasofaring. Lesi di alat gerak lebih 

banyak  merupakan  alveolar  rabdomiosarkoma.  Metastasis  paling 

sering didapatkan    pada area  paru, tulang, kelenjar limfe, sumsum 

tulang, payudara dan otak. (Djajadiman & Bulan, 2013) 

Meskipun berada dalam jenis tumor yang sering terjadi di usia 

anak, perjalanan penyakit rabdomiosarkoma  sulit untuk dijelaskan.  

Rabdomiosarkoma  dicurigai  muncul  dari  mesemkim embrional yang 

bentuknya mirip dengan otot serat lintang. Dengan dasar gambaran pada 

mikroskopik cahaya, rabdomiosarkoma  tergolong pada kategori  “tumor  

sel  bulat kecil”,  yang  terdiri dari  neuroblastoma, sarkoma Ewing,   

tumor  neuroektodermal  primitif  dan  limfoma  non  hodgkin. Diagnosa  

yang jelas  adalah  histopatologi  atau  penting pula dilengkapi dengan  
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pemeriksaan  imunohistokimia yang menggunakan antibody terhadap otot 

skelet (desmin, aktin khas otot) serta untuk mencirikan gambaran khas 

menggunakan mikroskop electron (Djajadiman & Bulan, 2013). 

4. Manifestasi Klinis 

Gejala klinik yang muncul disesuaikan pada tempat tumor tersebut 

tumbuh: 

a. Kepala serta leher : apabila terjadi pada alis atau mata, maka akan 

mengakibatkan mata menonjol, edema di palpebra, atau otot-otot 

mata paralisis. Apabila terjadi pada sinus, maka akan mengakibatkan 

hidung menjadi tersumbat, seringkali sekret hidung ditemukan darah 

maupun nanah. Apabila terjadi pada parameningeal, akan terjadi 

kelumpuhan pada  saraf kranial. Adapun pada area lain di kepala dan 

leher, gejala yang sering muncul dapat berupa benjolan yang tidak 

disertai dengan nyeri atau pembengkakan cepat.  

b. Tractus genitourinaria : kesulitan untuk mengeluarkan urine, banyak 

buang air, kontipasi, benjolan pada area kewanitaan, ditemukan darah 

pada sekret vagina, atau terjadi pembesaran srotum namun tidak 

disertai dengan nyeri. 

c. Ekstremitas dan batang tubuh : terlihat benjolan yang tidak disertai 

dengan nyeri, lunak, dan terlihat kemerahan. (Robbins, 2009) 

5. Pemeriksaan Diagnostik 

a. CT-Scan dilakukan agar mendapatkan gambaran kanker yang telah 

bermetastase. Disesuaikan dengan standar operasional prosedur  bagi 

proses penyembuhan penyakit kanker. 

1) Adapun cara dalam melakukan pemeriksaan dengan 

menginstruksikan pasien untuk masuk ke dalam alat yang 

memiliki bentuk tube (tabung) dan memperingatkan pasien agar 

tetap tenang tak ada gerakan tambahan agar bisa didapatkan hasil 

yang lebih sempurna, biasanya pasien dianjurkan untuk berbaring.  
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2) Di pembuluh darah dan gambar jaringan lunak d hasilnya terlihat 

lebih jelas dan detail serta menyediakan informasi yang lebih 

detail tentang cedera, bahwa adanya bagian yang terinfeksi di 

organ lain.  

b. Bone-scans dilakukan agar terlihat akibat dari kanker Rabdomiosarkoma, 

yakni ada tidaknya gangguan yang terjadi pada tulang.  

1) Caranya dengan mengisntruksikan pasien agar mengambil posisi 

pas didepan alat dengan meminta pasien diam serta tetap pada 

posisi tegak serta posisi tangan dalam keadaan tetap terbuka atau  

tidak menggenggamkan tangan. 

2) Adapun gambaran pada pemeriksaan ini yakni gambar dengan 

akurasi tentang tulang yang terinfeksi dan lebih akurat di bagian 

tulang serta adanya lesi tulang yang diakibatkan kanker ini.  

c. X-rays pemeriksaan dilakukan dengan memakai sinar X sehingga 

terlihat organ didalam serta terdeteksi keberadaan  gangguan di organ 

tertentu dan mendeteksi fungsi dari suatu organ apakah masih normal 

atau tidak. 

1) Teknik yang dilakukan pada pemerikasaan ini dengan 

menginstruksikan pasien pada posisi tegak berdiri ataupun duduk 

dengan arah pandangan ke sinar X. 

2) Adapun hasil yang diharapkan yakni melihat karasteristik kanker 

pada organ yang dikenai, dan mengetahui tingkat keparahan dari 

kanker yang diderita oleh pasien. (Robbins, 2009) 

6. Penatalaksanaan 

a. Farmakologi/obat-obatan  

1) Golongan Alkilator 

Adapun macam-macam obat masuk di golongan alkilator yakni: 
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a) Siklofosfamid 

Sediaan : Siklofosfamid tersedia dalam bentuk kristal 100, 

200, 500 mg dan 1,2 gram melaui injeksi, dan tablet 25 dan 50 

gram melalui obat minum. 

Indikasi : Leukemia limfositik Kronik, ovarium, paru, 

Cerviks, Penyakit Hodgkin, Limfoma non Hodgkin, Tumor 

Payudara,  Mieloma multiple, Neuro Blastoma, Testis, 

Jaringan Lunak atau tumor Rabdomiosarkoma. 

Obat ini berfungsi untuk menghentikan siklus hidup dari sel 

kanker yang mencederai otot  tubuh manusia terutama pada 

area otot lurik. 

b) Klorambusil 

Sediaan : Klorambusil tersedia sebagai tablet 2 mg. Diberikan 

1-3 mg/m2/hari sebagai dosis tunggal (pada penyakit hodgkin 

mungkin diperlukan dosis 0,2 mg/kg berat badan, sedangkan 

pada limfoma lain cukup 0,1 mg/kg berat badan). 

Indikasi: Leukimia limfositik Kronik, Penyakit Hodgkin, dan 

limfoma non Hodgkin, Makroglonbulinemia primer dan 

kanker. 

Mekanisme kerja: Klorambusil (Leukeran) adalah mustar 

nitrogen yang kinerjanya paling lambat dan tidak toksik. Obat 

ini berfungsi pada pengobatan paliatif leukemia limfositik 

kronik serta penyakin hodgkin (stadium III dan IV), limfoma 

non-hodgkin, mieloma multipel makroglobulinemia primer 

(Waldenstrom), pada kombinasi bersama metotreksat atau 

daktinomisin di karsinoma testis dan ovarium. 

Fungsinya sebagai anti kanker yang telah berada pada level 

lanjut, dapat digolongkan sebagai obat keras yakni obat yang 

membunuh proses pertumbuhan kanker ganas. 
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c) Prokarbazin 

Sediaan : Prokarbazin kapsul berisi 50 mg zat aktif. Pada 

orang dewasa dosis oral: 100 mg/m2 sehari dosis tunggal atau 

terbagi selama minggu pertama, yang diikuti pemberian 150-

200 mg/m2 sehari selama 3 minggu berikutnya, selanjutnya  

dikurangi ke 100 mg/m2 sehari hingga leukosit berada 

dibawah 4000/m2 atau hingga respons maksimal tercapai. 

Pada pasien dengan gangguan fungsi hati, ginjal dan sumsum 

tulang, dosis harus dikurangi. 

Indikasi: Limfoma Hodgkin. 

Proses kerja : belum diketahui proses kerja, dicurigai 

berdasarkan alkilasis di asam nukleat. Prokarbazin yang 

bersifat non spesifik pada siklus sel. Indikasi primernya yakni 

untuk pengobatan penyakit hodgkin stadium IIIB dan IV, 

terutama kombinasi dengan mekloretamin, vinkristin dan 

prednison. Berfungsi sebagai peluruh penyakit limfa yang 

akibatnya merusak pertahanan tubuh. 

2) Golongan Antimetabolit 

Jenis obat yang termasuk pada golongan antimetabolit yakni: 

a) Methotrexat 

Sediaan : Tablet 2,5 mg, vial 5 mg/2ml, vial 50 mg/2ml, ampul 

5 mg/ml, vial 50 mg/5ml. 

Indikasi : Kariokarsinoma, Sarkoma osteogenik, Leukimia 

limfositik akut, kanker payudara, leher dan kepala, paru, buli-

buli.  

Mekanisme kerja : Metotreksat ialah antimetabolit folat yang 

menginhibisi sintesis DNA. Metotreksat berikatan dengan 

dihidrofolat reduktase akan menghambat pembentukan 

reduksi folat dan timidilat sintetase yang menghasilkan 
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inhibisi purin dan sintesis asam timidilat. Metotreksat yang 

bersifat spesifik untuk fase S pada siklus sel. Tidak diketahui 

mekanisme kerja metotreksat dalam artritis, tapi kemungkinan 

mempengaruhi fungsi imun. Pada psoriasis, metotreksat 

diduga memiliki kerja yang mempercepat proliferasi sel epitel 

kulit. Fungsi obat ini yakni untuk pembetukan system 

kekebalan tubuh agar mencegah kanker untuk terus merambah 

ke organ lain yang belum direplika oleh sel kanker itu sendiri. 

b) Terapi Medikamentosa 

Terapi ini dilakukan dengan harapan sel-sel tumor dapat 

dibunuh melaui metode pemberian obat. Kemoterapi kanker 

dilakukan berdasarkan karasteristik tumor dalam 

berreplikasi/bertumbuh, dan bagaimana obat-obatan ini dapat 

mencegah atau membunuhnya. Setelah pembelahan sel, maka  

akan memasuki periode pertumbuhan (G1) yang diikuti oleh 

sintesis DNA (fase S). Fase berikutnya ialah fase premiosis 

(G2) dan pada akhirnya akan tiba pada fase miosis sel (fase 

M). Obat-obat anti neoplasma bekerja dengan cara 

menghambat proses ini. Beberapa obat spesifik pada tahap 

pembelahan sel ada namun juga beberapa yang tidak spesifik. 

b. Non Farmakologi 

1) Radioterapi: dilakukan dengan tujuan untuk mengecilkan sel 

kanker, utamanya pada area panggul, leher dan kepala. 

2) Transplantasi stem cell : dilakukan agar memperbaiki kembali 

pembuluh darah yang telah dirusak oleh sel kanker.  

3) Terapi Operatif 

Tindakan operasi cukup beragam, tergantung dari jenis dan lokasi 

tumor.Apabila memungkinkan maka direncanakan untuk operasi 

pengangkatan tumor tanpa merusak ataupun mengganggu fungsi 
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dan kerja dari organ yang ditempati oleh tumor. Meskipun 

ditemukan metastase, jika kondisi ini memungkinkan maka 

pengangkatan tumor primer tetap harus dilakukan. (Robbins, 

2002) 

7. Komplikasi 

a. Impetigo ialah sejenis infeksi pada kulit yang dapat menyebabkan 

adanya  lesi  kecil yang berisi nanah 

b. Cellulitis merupakan peradangan syaraf yang ada dibawah kulit. 

umumnya akan muncul pembengkakan serta kemerahan pada kulit.  

c. Mastitis pada perempuan yang sedang menyusui, bakteri staph bisa 

berdampak mastitis (peradangan di payudara) atau bisul bernanah 

pada payudara. Bisul-bisul bernanah (staph) akan menghasilkan 

bakteri kedalam susu ibu. 

d. Edocarditis merupakan infeksi pada katup-katup jantung. Sehingga 

dampak terburuknya adalah gagal jantung. 

e. Osteomyelitis merupakan peradangan parah pada tulang. 

Mengakibatkan demam tinggi, kelelahan, dan sebagainya. 

f. Mual, Muntah, Diare, dan Dehidrasi 

Saat mengkomsumsi makanan yang telah terkontaminasi dengan 

bakteri staphylococcus dapat berakibat mual, muntah, diare, serta 

dehidrasi sebab mengkomsumsi makanan mengandung racun yang 

dihasilkan dari bakteri staph itu sendiri (Djajadiman & Bulan, 2013). 
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B. KONSEP KEPERAWATAN 

1. Pengkajian 

Pemeriksaan Fisik 

a. Kepala dan leher 

1) Kepala :  

Inspeksi: terlihat adanya pembengkakan, penyebaran rambut 

cenderung tidak merata dan mudah mengalami kerontokan. 

Palpasi: teraba adanya benjolan, terdapat nyeri tekan pada bagian 

luka bekas operasi. 

2) Muka :  

Inspeksi: wajah Nampak tidak simetris simetris, warna kulit wajah  

Nampak kemerahan dikarenakan  inflamasi yang terjadi. 

Palpasi: tidak ada nodul tetapi terdapat nyeri di muka. 

3) Mata:  

Inspeksi: mata nampak tidak simetris, nampak terlihat  

menonjol, pembengkakan pada palpebra, rontok pada bulu mata  

Palpasi: ditemukan nyeri tekan di bola mata. 

4) Hidung :   

Inspeksi: nampak tidak simetris, sumbatan sekresi hidung, 

terdapat nanah atau darah pada secret hidung. 

Palpasi: terdapat nodul berukuran > 1 cm yang berisi pus. 

5) Leher: 

Inspeksi: nampak tidak simetris, terlihat pembengkakan di area 

kanker, pembesaran sekitar area kelenjar tiroid. 

Palpasi:  disekitar kelenjar tiroid terdapat massa, pada kulit tekstur 

teraba kasar. 

b. Dada dan thorax 

Inspeksi: ada pembengkakan, pada kulit terdapat lesi. 

Palpasi: pada area dada terdapat massa. 
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c. Ekstremitas 

Inspeksi: nampak berwarna kemerahan dan terdapat lesi. 

Palpasi: ditemukan benjolan yang tidak disertai rasa nyeri. 

d. Genetalia 

Inspeksi: Nampak lesi pada area kewanitaan, cairan vagina  

mengandung darah (pada perempuan), pembengkanan pada salah satu 

scrotum (pada pria). 

Palpasi: terdapat benjolan di area sekitar kemaluan/pubis yg lunak. 

2. Diagnosis Keperawatan  

a. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

Defenisi: Ketidakmampuan membersihkan obstruksi atau secret pada 

jalan napas untuk mempertahankan kepatenan jalan napas 

Batasan karakteristik 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif: Tidak tersedia 

Objektif 

- Batuk tidak efektif 

- Tidak mampu batuk 

- Wheezing dana tau ronchi kering, mengi 

- Adanya meconium pada jalan napas neonatus 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

- Dispneu 

- kesulitan berbicara 

- Ortopneu 

Objektif  

- sianosis 

- Gelisah 

- Penurunan frekuensi napas 
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- Penurunan bunyi napas 

- Perubahan pola napas 

Faktor yang berhubungan 

1) Fisiologi 

- Hipersekresi jalan napas 

- Spasme jalan napas 

- Disfungsi neuromuskuler 

- Adanya benda asing dalam jalan napas 

-  Adanya jalan napas buatan 

- Hyperplasia dinding jalan napas 

- Sekresi yang tertahan 

- Respon alergi 

- Proses infeksi 

- Efek pengobatan 

2) Situasional 

- perokok aktif 

- perokok pasif 

- terpajan polutan 

b. Intoleransi Aktivitas 

Definisi:Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari hari 

Penyebab  

- Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen 

- Tirah baring 

- Kelemahan 

- Imobilitas 

- Gaya hidup monoton 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: Mengeluh lelah 

Objektif : Frekuensi jantung meningkat 20% dari kondisi istirahat 
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Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif  

- Dispnea saat/setelah aktivitas 

- Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas 

- Merasa lemah 

Objektif 

- Tekanan darah berubah > 20% dari kondisi istirahat 

- Gambaran EKG menunjukan aritmia saat/setelak aktivitas 

- Gambaran EKG menunjukan iskemia 

- Sianosis 

Kondisi Klinis Terkait 

- Anemia 

- Gagal jantung kongestif 

- Penyakit jantung koroner 

- Penyakit katup jantung 

- Aritmia 

- Penyakit paru obstruktif 

- Gangguan metabolik 

- Gangguan muskuloskeletal 

c. Ansietas 

Definisi: Kondisi emosi dan pengalaman subyektif terhadap obyek 

yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang 

memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi 

ancaman. 

Penyebab: 

- Krisis situasional  

- Kebutuhan yang tidak terpenuhi 

- Krisis maturasional 

- Ancaman pada konsep diri dan kematian  
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- Kekhawatiran mengalami kegagalan 

- Disfungsi pada sistem keluarga 

- Hubungan orang tua-anak yang tidak memuaskan 

- Faktor keturunan (Tempramen mudah teragitasi sejak lahir)  

- Penyalahgunaan zat  

- Terpapar lingkungan (mis. Toksin, polutan dan lain-lain)  

- Kurang terpapar informasi 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif: Merasa bingung,  merasa khawatir dengan akibat dari 

kondisi  yang dihadapi,  sulit berkonsentrasi 

Objektuf  : tampak gelisah, tegang dan sulit tidur 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif : Mengeluh pusing,  anoreksia, palpitasi, merasa tak 

berdaya. 

Objektif : frekuensi napas dan nadi meningkat, tekanan darah 

meningkat,  diaforesis,  tremor, muka tampak pucat,  suara bergetar,  

kontak mata buruk, sering berkemih,  berorientasi pada masa lalu.  

Kondisi klinis tetkait: 

- Penyakit kronis progresif (mis.  Kanker,  pentakit autoimun)  

- Penyakit akut 

- Hospitallisasi 

- Rencana operasi 

- Kondisi diagnosis penyakit yang belum jelas 

- Penyakit neurologis 

- Tahap tumbuh kembang 
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3. Intervensi Keperawatan 

No Masalah 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 

Intervensi Rasional 

1 Bersihan 

jalan nafas 

tak efektif  

Bersihan jalan 

napas 

meningkat  

Latihan Batuk Efektif  
Observasi 

- Identifikasi 

kemampuan batuk 

 

-  Monitor adanya 

retensi sputum. 

 

 

- Monitor tanda dan 

gejala infeksi saluran 

napas. 

 

- Monitor input dan 

output cairan (mis; 

jumlah dan 

karakteristiknya) 

Terapeutik  

- Atur posisi semi 

fowler atau fowler. 

 

 

 

 

- Pasang perlak dan 

bengkok di pangkuan 

pasien. 

- Buang sekret pada 

tempat sputum. 

 

 

 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dan 

prosedur batuk efektif. 

 

 

 

- Anjurkan tarik nafas 

dalam melalui hidung 

4 detik, ditahan 

selama 2 detik 

kemudian keluarkan 

dari mulut dengan 

bibir mencucu 

 

 

- Mengetahui 

kemampuan batuk 

efektif pasien. 

- Mengetahui 

kemampuan pasien 

mengeluarkan 

sputum. 

- Mengetahui adanya 

tanada dan gelaja 

infeksi saluran napas 

pada pasien. 

- Mengetahui 

keseimbangan cairan 

pasien. 

 

 

- Mempertahankan 

kenyamanan, 

meningkatkan 

ekspansi paru, dan 

memaksimalkan 

oksigenasi pasien. 

- Mempermudah klien 

mengeluarkan 

sputum. 

- Menjaga kebersihan 

dan memudahkan 

untuk 

mengidentifikasi 

sputum pasien. 

 

- Memberikan 

informasi kepada 

pasien dan keluarga 

terkait tindakan yang 

akan diberikan. 

- Melatih kontraksi dan 

relaksasi otot 

abdomen, 

melancarkan proses 

ekspirasi pasien 

sehingga sputum 

mudah dikeluarkan. 
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(dibulatkan) selama 8 

detik.  

- Anjurkan mengulang 

tarik napas dalam 

hingga 3 kali. 

- Anjurkan batuk 

dengan kuat langsung 

setelah tarik napas 

dalam yang ke-3.  

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

mukolitik atau 

ekspektoran, jika 

perlu. 

Manajemen jalan 

napas 

Observasi 

- Monitor pola napas 

(frekuensi, 

kedalaman, usaha 

napas). 

 

- Monitor bunyi napas 

tambahan (mis. 

Gurgling, mengi, 

wheezing, ronkhi 

kering). 

 

- Monitor sputum 

(jumlah, warna dan 

aroma) 

 

Terapeutik 

- Posisikan semi fowler 

atau fowler. 

 

 

 

 

- Berikan minum 

hangat.  

 

- Lakukan fisioterapi 

dada, jika perlu. 

 

 

 

 

 

 

- Relaksasi otot 

abdomen 

 

- Agar pasien dapat 

batuk dengan efektif. 

 

 

 

- Memudahkan 

pengenceran dan 

pembuangan sekret. 

 

 

 

 

- Mengetahui pola 

napas pasien 

(frekuensi, 

kedalaman, usaha 

napas). 

- Mengetahui adanya 

bunyi napas tambahan 

pada pasien (mis. 

gurgling, mengi, 

wheezing, ronkhi 

kering). 

- Mengetahui 

karakteristik sputum 

pasien (jumlah, warna, 

aroma). 

 

- Mempertahankan 

kenyamanan, 

meningkatkan 

ekspansi paru, dan 

memaksimalkan 

oksigenasi pasien. 

- Membantu 

memobilisasi dan 

mengeluarkan sekret. 

- Meningkatkan 

drainase dan 

memudahkan 

eliminasi secret yg 

susah dikeluarkan 

secara mandiri. 
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- Lakukan penghisapan 

lendir kurang dari 15 

detik. 

 

 

 

 

 

 

- Lakukan 

hiperoksigenasi 

sebelum penghisapan 

endotrakeal. 

- Keluarkan sumbatan 

benda padat dengan 

forsep Mc.Gill. 

 

- Berikan oksigen, jika 

perlu. 

 

Edukasi  

- Anjurkan asupan 

cairan 2000 ml/hari, 

jika tidak 

kontraindikasi.  

 

- Ajarkan teknik batuk 

efektif. 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

brongkodilator, 

ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu.  

- Untuk menghindari 

hipoksemi dan tidak 

terjadi cedera pada 

jalan napas 

(nasopharing, 

oropharing, dan 

orotracheal) dan 

mempertahankan 

kepatenan jalan napas. 

- Untuk menghindari 

hipoksemia yang 

diakibatkan tindakan 

suction. 

- Mempertahankan 

kepatenan jalan napas 

dan mencegah 

terjadinya infeksi. 

- Meningkatkan 

pengiriman oksigen ke 

paru untuk kebutuhan 

sirkulasi. 

- Agar keseimbangan 

cairan pasien tetap 

terjaga sehingga 

oksigenasi juga 

membaik. 

- Agar pasien 

mengetahui tekhnik 

batuk efektif. 

- Memberikan support 

bantuan pernapsan 

tambahan dan 

memudahkan 

pengenceran serta 

pembuangan sekret 

2 

 

Intoleransi 

Aktivitas 

Toleransi 

Aktivitas 

Meningkat 

Manajemen energi 
Observasi 

- Identifikasi adanya  

gangguan fungsi 

tubuh yang dapat 

mengakibatkan 

kelelahan 

- Monitor pola dan jam 

tidur 

Terapeutik 

- Sediakan lingkungan 

yang  nyaman serta 

rendah stimulus 

(mis.Kunjungan,  

cahaya dan suara) 

 

 

- Mengkaji bagian 

tubuh yang 

bermasalah yang 

mengakibatkan 

kelelahan. 

- Tidur sangat 

dibutuhkan untuk 

meningkatkan energi 

- Memberikan rasa 

nyaman dan 

ketenangan dalam 

beristirahat. 
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- Lakukan latihan 

rentang gerak aktif 

dan pasif 

Edukasi 

- Anjurkan tirah baring 

 

 

 

- Anjurkan 

menghubungi perawat 

jika tanda dan gejala 

kelelahan belum 

berkurang 

Kolaborasi 

- Kolaborasi dengan 

nutrisionis tentang 

strategi meningkatkan 

asupan makanan 

- Mencegah kekakuan 

pada otot dan 

pengecilan otot. 

 

- Meminimalkan 

pergerakan dan 

membantu 

meningkatkan energi 

- Mengajarkan pasien 

untuk melaporkan 

kondisinya 

 

 

 

- Membantu 

meningkatkan energi 

melalui nutrisi yang 

tepat 

3 Ansietas Tingkat 

ansietas 

menurun 

Reduksi Ansietas 

Observasi 

- Identifikasi saat 

tingkat ansietas 

mengalami perubahan 

(mis. Waktu, kondisi 

dan stressor). 

- Monitor tanda-tanda 

ansietas. 

Terapeutik 

- Dengarkan dengan 

penuh perhatian 

- Motivasi 

mengidentifikasi 

situasi yang memicu 

kecemasan 

Edukasi 

- Anjurkan keluarga 

untuk tetap bersama 

pasien. 

- Latih teknik relaksasi 

 

Kolaborasi: 

- Kolaborasi pemberian 

terapi antiansietas 

 

 

- Mengetahui tingkat 

ansietas yang dapat 

berubah pada  kondisi, 

waktu dan stressor 

yang berbeda.  

- Membantu pasien 

untuk mencegah 

terjadinya ansietas. 

- Mengurangi ansietas 

pasien.  

- Perasaan pasien akan 

berfikir positif jika 

diberikan motivasi. 

 

 

- Pasien merasa  

diperhatikan dan 

nyaman. 

- Mengurangi tingkat 

kecemasan dan 

membuat rileks. 

- Mengurangi perasaan 

cemas pada pasien. 
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BAB VII - NODUL TYROID 

 

A. KONSEP MEDIS 

1. Definisi 

Nodul tiroid adalah benjolan yang muncul pada kelenjar tiroid di 

leher. Benjolan ini bisa teraba keras dan padat, atau bisa juga lembek dan 

berisi cairan. Munculnya nodul tiroid bisa disebabkan oleh beberapa 

hal, mulai dari kekurangan yodium hingga tumor atau kanker tiroid. 

Nodul tiroid menjadi salah satu jenisk kasus tiroid yang marak terjadi, 

baik pada pria maupun kaum perempuan. Dalam banyak kasus, kondisi 

ini tidak berbahaya dan bukan disebabkan oleh penyakit serius. Namun 

ketika benjolan mulai membesar atau nodul tiroid mengganggu produksi 

hormon tiroid, dapat timbul sejumlah keluhan. 

Di kepustakaan istilah nodul tiroid sering digunakan pula istilah 

adenoma tiroid. Adenoma mempunyai arti yang lebih spesifik yaitu suatu 

pertumbuhan jinak jaringan baru dari struktur kelenjar sedangkan istilah 

nodul tidak spesifik karena dapat berupa kista (Setiati et al., 2014). 

Nodul yang pertumbuhannya cepat mencurigakan keganasan dan 

sering nodul tiroid yang tumbuh agresif tersebut pengobatannya sukar dan 

mortalitasnya cukup tinggi. Karsinoma tiroid dapat menyebabkan 

kematian 10% pada yang berdiferensiasi baik, 50% pada yang 

berdiferensiasi buruk dan 100% pada anaplastic (Subekti, 2005; 

Wijayahadi, 2006 dalam Ayub, 2017) . 

2. Etiologi 

Faktor-faktor penting dalam patogenesis nodul tiroid ialah 

Lingkungan, genetik dan proses autoimun. Namun proses perubahan atau 

pertumbuhan sel-sel folikel tiroid manjadi nodul masih belum dimengerti 

sepenuhnya.  
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Adenoma tiroid merupakan sebuah pertumbuhan baru dari 

monoklonal yang terbentuk sebagai bentuk respons tubuh pada suatu 

rangsangan. Faktor herediter tidak mempunyai peranan penting. 

Meskipun tidak ada bukti keterkaitan kuat antara estrogen terhadap 

pertumbuhan sel. Ditemukan bahwa nodul tiroid 4 kali lebih sering terjadi 

pada wanita jika dibandingkan dengan pria. Terkait dengan kenyataan 

bahwa sel tiroid dewasa biasanya akan membelah setiap delapan tahun 

maka adenoma tiroid tumbuh perlahan dan menetap selama bertahun-

tahun. Kehamilan cenderung menyebabkan nodul bertambah besar dan 

menimbulkan pertumbuhan nodul baru. Pendarahan ke dalam nodul 

mengakibatkan pembesaran mendadak disertai keluhan nyeri yang 

kadang-kadang dapat juga terjadi. Ketika terjadi perdarahan ke dalam 

adenoma, dapat menimbulkan tirotiksikosis selintas dengan peningkatan 

kadar T4 dan penurunan di penangkapan iodium (radioiodine uptake). 

Dapat juga terjadi regresi spontan adenoma. 

Karsinoma tiroid sebagian besar berasal dari epitel folikel, 

terkecuali karsinoma medular yang berasal dari sel parafolikel atau sel C. 

Ada beberapa faktor, baik genetik maupun lingkungan yang diperkirakan 

memepunyai peran pada patogenesis di kanker tiroid.  

a. Faktor genetik  

Pentingnya faktor genetik digaris bawahi dengan adanya kasus kanker 

tiroid dalam kanker tiroid. Karsinoma tiroid medularis familial terjadi 

pada neoplasia endokrin multiple tipe 2 yang berkaitan dengan mutasi 

protoonkogen RET di sel germ line. Mutasi inaktivasi gen TP53 

jarang ditemukan pada kanker tiroid yang berdiferensiasi (papilar atau 

folikuar), tetapi sering pada kanker anaplastik (Kumar et al, 2013).  

b. Radiasi pengion  

Pajanan radiasi pengion terutama selama dua dekade pertama 

kehidupan menjadi salah satu faktor predisposisi penting timbulnya 
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kanker tiroid. Biasanya hal ini terjadi beberapa dekade setelah 

pajanan, hingga  9% orang  yang telah memperoleh  terapi semacam 

ini pada masa kanak-kanak  kemudian mengidap keganasan tiroid. 

c. Penyakit tiroid yang sudah ada  

Gondok multinodular kronis yang dilaporkan merupakan faktor 

predisposisi pada beberapa kasus karena wilayah daerah dengan 

gondok endemis akibat dari defisiensi yodium menunjukkan 

prevalensi karsinoma folikular  yang lebih tinggi (Setiati et al., 2014). 

3. Anatomi & Fisiologi  

Neoplasma tiroid terdapat di leher, yang berada antara fasia koli 

media dan fasia prevertebralis. Di tempat yang sama pula ditemukan 

trakea, pembuluh darah yang besar, esofagus, serta beberapa  saraf. 

Kelenjar tiroid sendiri menempel di trakea serta fascia pretrakealis yang 

kemudian melingkari trakea sepanjang dua pertiga bisa juga sampai tiga 

perempat bundaran. Adapun letak dari keempat kelenjar paratiroid 

biasanya ditemukan  di area belakang kelenjar tiroid,  akan tetapi tempat 

dan jumlah dari kelenjar biasanya beragam. Arteri karotis komunis, vena 

jugularis interna serta nervus vagus berkedudukan  sama pada tempat 

sarung tertutup di latero dorsal tiroid. Nervus rekurens ada di dorsal tiroid 

sebelum masuk laring. Nervus frenikus dan trunkus simpatikus tidak 

masuk di dalam ruang antara fasia media dan prevertebralis 

(Sjamsuhidajat, 2010). 

Pembuluh darah dari kelenjar tiroid bersumber  dari empat jalur 

yakni arteri karotis superior dexra kemudian sinistra, percabangan arteri 

karotis luar yang meliputi kanan dan kiri serta kedua arteri tiroidea 

inferior yang terdiri kanan dan kiri, cabang arteri brakhialis. Sering juga 

dijumpai arteri tiroidea ima, cabang dari trunkus brakiosefalika. Adapun  

vena terdiri atas vena tiroidea superior yang berjalan beriringan dengan 

arteri, vena tiroidea media dari arah lateral dan vena tiroidea inferior. Ada 
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dua jenis saraf yang mempersarafi laring menggunakan pita suara (plica 

vocalis) yakni nervus rekurens serta cabang dari nervus laringeus superior 

(Sjamsuhidajat, 2010). 

Kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid utama yakni tiroksin 

(T4) yang akan diubah  ke wujud  aktifnya yakni triyodotironin (T3). 

Iodium nonorganik yang dicerna dari saluran cerna adalah bahan utama 

dari hormon tiroid. Zat ini kemudian ditingkatkan  kadarnya hingga  30-

40 kali sehingga dapat mengakibatkan afinitas yang sangat tinggi di 

jaringan tiroid. T3 dan T4 setelah diproduksi kemudian akan tersimpan 

pada wujud koloid di dalam tiroid.  Mayoritas T4  akan dilepaskan ke 

sirkulasi, sisanya akan tetap tersimpan pada kelenjar yang pada akhirnya 

akan mengalami pengolahan kembali.  

Pada  sirkulasi, hormon tiroid akan diikat oleh protein yakni 

globulin pengikat tiroid (Thyroid Binding Globulin-TBG) atau 

prealbumin pengikat albumin (Thyroxine Binding Prealbumine -TBPA). 

Hormon stimulator tiroid (Thyroid Stimulating Hormone -TSH) menjadi 

juru kunci dalam mengatur sekresi dari kelenjar tiroid. TSH di produksi 

oleh lobus anterior kelenjar hipofisis. Proses yang kemudian diketahui 

sebagai umpan balik negatif menjadi penting dalam proses sekresi 

hormon tiroid menuju sirkulasi serta pada sekresi hormon pelepas 

tirotropin yakni Thyrotropin Releasing Hormone (TRH) dari hipotalamus 

(Sjamsuhidajat, 2010).  

Akan terlihat adanya sel parafolikular pada pemeriksaan yang 

menghasilkan kalsitonin yang fungsinya mengatur metabolisme kalsium, 

yakni menurunkan kadar kalsium serum terhadap tulang (Guyton & Hall, 

2006). Kenyataannya hampir dari seluruh sel tubuh dalam proses 

kehidupan dipengaruhi oleh hormon tiroid. Efek T3 dan T4 dapat 

dikategorikan menjadi beberapa bagian yakni: 
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a. Dampak di laju metabolisme 

Hormon tiroid dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme basa 

didalam  tubuh secara menyeluruh. Hormon ini merupakan  juru kunci 

utama pada proses konsumsi O2 serta sekresi energi tubuh pada saat 

beristirahat.  

b. Efek kalorigenik  

Energi panas akan cepat terbentuk ketika ada proses percepatan laju 

metabolisem. Dampak  dari  metabolisme perantara Hormon tiroid 

memicu kecepatan banyak reaksi spesifik yang terlibat dalam 

metabolisme bahan bakar. Dampak hormon tiroid dalam ketersediaan 

bahan bakar metabolik bersifat multifaset, hormon tersebut tidak 

hanya mempengaruhi sintesis serta pengolahan lemak, karbohidrat, 

serta protein, akan tetapi sedikit banyaknya jumlah hormon yang  juga 

mampu untuk  menginduksi efek yang bertolak belakang.  

c. Dampak simpatomimetik  

Hormon tiroid  juga dapat memicu percepatan ketanggapan di sel 

sasaran pada katekolamin (epinefrin dan norepinefrin), zat perantara 

kimiawi yang dipakai dari sistem saraf simpatis serta hormon dari 

medula adrenal. Efek di sistem kardiovaskuler, hormon tiroid dapat 

meningkatkan kecepatan denyut serta kekuatan kontraksi jantung 

yang menyebabkan jantung akan bekerja lebih keras dari biasanya.  

d. Dampak  pada pertumbuhan  

Selain merangsan hormon pertumbuhan Hormon tiroid saja, akan  

tetapi hornon ini juga dapat mendorong efek hormon pertumbuhan 

(somatomedin) saat proses sintesis protein struktural yang baru dan 

pertumbuhan tulang atau rangka.  

e. Dampak pada sistem Neuro  

 Hormon tiroid sangat berperan dalam proses  perkembangan normal 

sistem saraf utamanya pada  Sistem Saraf  Pusat (SSP). Selain itu  juga 
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sangat baik bagi  aktivitas normal SSP di orang dewasa (Sherwood, 

2011). 

4. Klasifikasi  

Mayoritas nodul tiroid bersifat asimptomatik. Sebagian besar 

pasien dengan nodul tiroid dalam keadaan eutiroid, sementara itu 1% 

lainnya dalam keadaan hipertiroidisme atau tirotoksikosis. Keluhan 

biasanya berasal daridesakan pada leher atau nyeri jika terjadi perdarahan 

spontan pada nodul.Anamnesis tentang gejala hipotiroidisme atau 

hipertiroidisme sangat penting untuk pasien dengan nodul tiroid, riwayat 

penyakit tiroid autoimun dalam keluarga (misalnya Hashimoto 

thyroiditis, Graves’ Disease), karsinoma tiroiddan Sindrom Gardner. 

Jenis-jenis nodul tiroid tercantum dalam tabel 1. 

TABLE 1 

Types of Thyroid Nodules 

Adenoma                                                                         Carcinoma 

Macrofolicular adenoma (simplencolbid)                       Papilarri (75 percent) 

Micrifillicular adenoma (fetal)                                        Folicular (10 percent) 

Eibryonal adenoma (Trabecular)                                    Madulla (5-10 percent) 

Horthle cell adenoma (cixyphilic,oncocytic)                   Anaplastict (5 percent) 

Atypical adenoma                                                            Other 

Adenoma With papillae                                                   Thyroid Ilmphome (5 percent) 

Signt-ring adenoma                                                         Symple Cyst 

Used With Permission from Emest Mazzaferi,MD 

 

Nodul koloid adalah tipe tersering dan jarang berisiko menjadi 

keganasan. Sebagian besar adenoma folikuler bersifat jinak, sebagian lagi 

menunjukkan gambaran karsinona folikuler. Tiroiditis kadang 

bermanifestasi dalam bentuk nodul. 

5. Patogensis  

Karsinoma medular berasal dari sel parafolikel atau sel C  namun 

sebagian besar karsinoma tiroid berasal dari epitel folikel. Faktor genetik 
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maupun lingkungan diprediksi turut berperan dalam  patogenesis kanker 

tiroid.  

a. Faktor genetik  

Adanya kasus kanker tiroid maka penting untuk menggaris bawahi 

adanya  faktor genetik. Karsinoma tiroid medularis familiar terjadi 

pada neoplasia endokrin multiple tipe 2 yang berkaitan dengan mutasi 

protoonkogen RET di sel germ line. Jarang ditemukan mutasi 

inaktivasi gen TP53 pada kanker tiroid yang berdiferensiasi (papilar 

atau folikuar), tetapi lebih sering di kanker anaplastik (Kumar et al, 

2013).  

b. Radiasi pengion  

Pajanan radiasi pengion terutama selama dua dekade pertama 

kehidupan menjadi salah satu faktor predisposisi penting timbulnya 

kanker tiroid. Hingga  9% orang yang telah dilakukan memperoleh  

terapi semacam ini di masa kanak-kanak  kemudian akan mengidap 

keganasan tiroid, biasanya hal ini akan terjadi beberapa dekade 

sesudah pajanan. 

c. Penyakit tiroid yang sudah ada  

Gondok multinodular kronis dilaporkan merupakan faktor 

predisposisi di beberapa kasus karena daerah dengan gondok endemis 

akibat defisiensi yodium memperlihatkan prevalensi karsinoma 

folikular yang lebih tinggi (Sudoyo Aru W,2011) 

6. Patofisiologi  

Ketidakseimbangan pada jalur TRH-TSH hormone tiroid akan 

mengakibatkan perubahan pada  struktur serta fungsi dari kelenjar tiroid 

gondok. Rangsangan TSH reseptor tiroid oleh TSH, TSH-Resepor 

Antibodi atau TSH reseptor agonis, contohnya chorionic gonadotropin, 

akan  mengakibatka struma diffusa. Apabila ada  kelompok kecil dari sel 
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tiroid, sel inflamasi, atau sel maligna metastase ke kelenjar tiroid, akan 

mengakibatkan struma nodusa (Mulinda, 2005 dalam Pratiwi, 2017). 

Kekurangan dalam sintesis atau  biasa disebut uptake hormone 

tiroid akan merangsang peningkatan produksi TSH. Meningkatnya 

produksi TSH akan mengakibatkan  pada peningkatan jumlah dan 

hiperplasi dari sel kelenjar tyroid dalam menyeimbangkan level hormone 

tiroid. Apabila proses ini berlangsung terus-menerus, akan terjadi  struma. 

Adapun  Penyebab dari defisiensi hormone tiroid termasuk goitrogen, 

defisiensi iodide dan  inborn error sintesis hormone tiroid (Mulinda, 2005 

dalam Pratiwi, 2017). 

Struma bisa saja dipicu oleh sejumlah reseptor agonis TSH. Yang 

masuk dalam stimulator reseptor TSH yakni reseptor antibodi TSH, 

kelenjar hipofise yang resisten pada hormone tiroid, adenoma di 

hipotalamus atau di kelenjar hipofise, dan tumor yang meghasilkan 

human chorionic gonadotropin (Mulinda, 2005 dalam Pratiwi, 2017). 

7. Manifestasi Klinis 

Pada umumnya  nodul tiroid bersifat asimtomatik (tidak ada gejala) 

ketika nodul tersebut pertama kali ditemukan. Umumnya, pasien dengan 

nodul tiroid akan datang memeriksakan diri  dengan keluhan kosmetik 

atau kecemasan akan keganasan. Minoritas dari pasien,   dengan struma 

nodosa besar, akan mengeluhkan adanya gejala mekanis, seperti rasa 

tercekik pada esophagus (disfagia) atau trakea (sesak napas). Gejala 

penekanan ini pula merupakan data pada kasu tiroiditis kronis 

dikarenakan konsistensinya yang keras . pasien biasanya tidak akan 

merasakan  rasa nyeri kecuali apabila terdapat  perdarahan di dalam nodul. 

Keganasan tiroid yang infiltrasi nervus rekurens akan  menyebabkan 

suara menjadi parau. 

Seringkali pasien juga datang memeriksakan diri  dengan keluhan 

adanya benjolan pada area leher sebelah lateral atas yang kenyataanya itu  
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adalah proses metastase karsinoma tiroid yang ada pada kelenjar getah 

bening, sedangkan tumor primernya sendiri wujudnya masih relative  

kecil. Ada juga pasien datang dikarenakan adanya benjolan di kepala yang 

ternyata itu adalah proses metastase karsinoma tiroid yang ada pada 

cranium. 

Ada beberapa manifestasi yang dapat muncul yaitu : 

a. Pembengkakan, mulai dari ukuran sebuah nodul kecil untuk sebuah 

benjolan besar, di bagian depan leher. 

b. Perasaan sesak di daerah tenggorokan. 

c. Kesulitan bernapas (sesak napas), batuk, mengi (karena kompresi 

batang tenggorokan). 

d. Kesulitan menelan(karena kompresi dari esofagus) 

e. Suara serak. 

f. Distensi vena leher. 

g. Pusing ketika lengan dibangkitkan di atas kepala 

h. Kelainan fisik (asimetris leher). 

9. Pemeriksaan Diagnostik 

Terdapat beberapa  modalitas diagnostik untuk mengevaluasi nodul 

tiroid seperti biopsi aspirasi jarum halus (BAJAH; Fine Needle 

AspirationBiopsy =FNAB), ultrasonografi, sidik tiroid (sintigrafi; thyroid 

scan), dan CT (Computed Tomography)scan atau MRI (Magnetic 

Resonance Imaging) Saat ini telah tersedia. Yang disertai penentuan status 

fungsi menggunakan pemeriksaan kadar TSHs dan hormon tiroid. 

a. Biopsi Aspirasi Jarum Halus 

Sebagian besar ahli endokrin telah bersepakat memakai biopsi 

aspirasi jarum halus sebagai langkah awal diagnostik pada  

pengelolaan nodul tiroid, disertai catatan bahwa harus dilakukan oleh 

operator dan penilaian ahli sitologi yang telah berpengalaman.  
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b. Ultrasonografi 

Pada penentuan ukuran dan volume kelenjar tiroid, ultrasonografi 

merupakan sebuah modalitas yang andal. Sebagai penuntun biopsi 

yang akan memberikan informasi tentang morfologi kelenjar tiroid 

sehingga dapat dibedakan apakah nodul tersebut bersifat kistik, padat 

atau campuran kistik-padat. Secara klinis sekitar 20-40% nodul soliter 

namun ternyata hasilnya multipel pada gambaran ultrsonogram. 

Meskipun demikian,  belum diketahui secara pasti apakah 

multinodularitas tersebut yang sering berukuran < 1 cm memiliki 

makna yang sama dengan struma multinoduler di pemeriksaan klinik 

atau sidik tiroid. Gambaran hasil dari ultrasonogram dengan 

karakteristik dan risiko kemungkinan ganas ialah bila ditemukan 

nodul hipoechogenik, mikrokalsifikasi, batas ireguler, peningkatan 

aliran vaskular di nodul (melalui pemeriksaan dengan tekhnik 

Doppler), serta jika  invasi atau limfadenofati regional ditemukan. 

c. Sidik Tiroid 

Sidik tiroid (sintigrafi tiroid; thyroid scan) merupakan sebuah 

pencitraan isotopik yang akan dapat memberikan gambaran morfologi 

fungsional, yang artinya bahwa hasil pencitraan merupakan refleksi 

dari fungsi jaringan tiroid.  

d. CT Scan atau MRI 

CT scan atau MRI merupakan sebuah pencitraan anatomi dan tidak 

digunakan secara rutin untuk evaluasi nodul tiroid seperti halnya 

ultrasonografi. 

e. Studi in-vitro 

Untuk mengetahui fungsi tiroid maka penentuan kadar hormon tiroid 

dan TSHs diperlukan (Ayub, 2017). 
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10. Penatalaksanaan 

a. Terapi Supresi dengan I-tiroksin 

Pilihan yang paling sering dan mudah dilakukan yakni terapi supresi 

dengan hormon tiroid (levotiroksin).  

b. Suntikan Etanol Perkutan (Percutaneous Ethanol Injection) 

Penyuntikan etanol di jaringan tiroid  akan menyebabkan dehidrasi 

seluler, denaturasi protein dan nekrosis koagulatif di jaringan tiroid 

dan infark hemoragik diakibatkan oleh  trombosis vaskular serta 

penurunan aktifitas enzim pada sel-sel yang masih viable yang berada 

di sekeliling jaringan nekrotik. 

c. Terapi Iodium Radioaktif (I-131) 

Dilakukan pada nodul tiroid autonom atau nodul panas (fungsional) 

baik dalam kondisi eutiroid maupun hipertiroid. 

d. Pembedahan 

Dekompresi pada jaringan vital sekitar nodul dan memperoleh 

spesimen pemeriksaan patologi dilakukan melalui tindakan bedah. 

Hemitiroidektomi bisa dilakukan di nodul jinak, sedangkan luas 

tiroidektomi yang akan dilakukan di nodul ganas 

memepertimbangkan tingkat risiko prognostik dan jenis histologi. 

e. Terapi Laser Interstisial dengan Tuntunan Ultrasonografi 

Terapi ini masih dalam proses tahap eksperimental (Setiati et al., 

2014).  

 

B. KONSEP KEPERAWATAN 

1. Pengkajian 

a. Pengumpulan Data 

1) Identitas dari klien. 

2) Keluhan utama klien. 

Sebelum  Operasi  
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Data subjektif 

- Pasien mengatakan takut akan di operasi 

- Pasien mengatakan dadanya berdebar debar 

- Pasien mengatakan malu dengan adanya benjolan di lehernya 

Data objektif 

- Takikardi 

- Bola mata exopthalmus 

- Kulit basah, terus keluar keringat 

- Muka merah 

- Tremor 

- Terdapat benjolann di lehernya 

Setelah OP 

Data subjektif: Pasien mengeluh nyeri pada area luka operasi 

Data objektif: Pasien tampak terpasang drain di area luka yang 

dilakukan operasi 

3) Riwayat penyakit sekarang 

Pada riwayat ini kadangkala pasien merasakan adanya 

pembesaran nodul pada area leher yang semakin lama semakin  

membesar yang mengakibatkan pasien sulit bernapas dikarenakan 

adanya penekanan trakhea eusofagus sehingga penting untuk  

dilakukan tindakan  operasi. 

4) Riwayat penyakit dahulu 

Pada proses ini perawat perlu untuk menanyakan riwayat penyakit 

dahulu pasien yang berhubungan dengan penyakit gondok, 

apakah sebelumnya pasien pernah menderita penyakit gondok 

atau tidak. 
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5) Riwayat kesehatan keluarga 

Pada proses ini perawat wajib menanyakan apakah ada anggota 

keluarga dari pasien yang menderita penyakit yang sama dengan 

klien saat ini. 

6) Riwayat psikososial 

dampak dari tindakan  operasi yang meninggalkan bekas luka 

sikatrik sehingga ada kemungkinan klien akan merasakan harga 

diri rendah terhadap orang lain yang melihatnya. 

b. Pemeriksaan Fisik 

1) Keadaan umum 

Biasanya  keadaan penderita dengan nodul tyroid akan mengalami  

kelemahan dan memiliki tingkat kesadaran composmentis  yang 

menggambarkan tanda-tanda vital yaitu tensi, nadi, pernafasan 

dan suhu yang dapat meningkat ataupun mengalami penurunan. 

2) Kepala dan leher 

Pada pasien dengan rencana operasi akan ada pembesaran kelenjar 

tiroid. Akan tetapi pada pasien pasca thyroidectomy akan 

ditemukan adanya luka operasi yang telah ditutup menggunakan 

kasa steril yang difikasasi dengan hypafik serta terpasang drain. 

Drain perlu dipantau  selama dua hingga tiga hari. 

3) Sistem pernafasan 

Akan terjadi sesak pada system pernafasan yang merupakan efek 

dari penumpukan sekret setelah dilakukan anestesi, ataupun 

terjadi karena adanya darah ataupun cairan lainnya pada jalan 

nafas. 

4) Sistem Saraf 

Pada saat dilakukan jenis  pemeriksaan reflek akan didapatkan 

hasil positif tetapi pada pemeriksaan  tingkat nyeri dapat dinilai 
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melalui ekspresi wajah yang menunjukkan ketegangan maupun 

gelisah karena respon untuk menahan nyeri. 

5) Sistem gastrointestinal 

Dampak yang paling biasa terjadi adalah mual yang merupakan 

dampak dari peningkatan asam lambung setelah selesai dilakukan 

anestesi umum, yang kemudian hal tersebut  akan berkurang 

sejalan dengan pengaruh anestesi yang hilang. 

6) Aktivitas/istirahat 

Akan terhadi gangguan pola tidur, kelemahan otot, penurunan 

kemampuan koordinasi, kelelahan berat, serta pengecilan otot. 

7) Eliminasi 

Akan dihasilkan Urine dalam jumlah lebih , perubahan  

konsistensi pada  faeces, serta terjadinya diare. 

8) Integritas ego 

Klien akan merasakan stres yang berat baik secara  emosional 

maupun fisik, cemas  serta depresi akibat penyakit yang diderita.. 

9) Makanan/cairan 

Akan terjadi penurunan berat badan yang signifikan serta  nafsu 

makan  biasanya akan meningkat,  dimana pasien akan makan 

banyak dan  sering, kehausan juga akan lebih sering terjadi , 

kemudian  mual dan muntah akan tetap ada. 

10) Rasa nyeri/kenyamanan 

Akan terjadi Nyeri orbital dan  fotofobia. 

11) Keamanan 

Klien tidak mampu untuk toleransi pada panas yang dialami, akan 

keringat lebih , alergi pada iodium (mungkin digunakan pada 

pemeriksaan), suhu kemudian meningkat, diaforesis, kulit lembut, 

hangat serta kemerahan, rambut menipis, mengkilat serta lurus, 

eksoptamus : retraksi, iritasi pada konjungtiva dan berair, pruritus, 
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lesi eritema (sering terjadi pada pretibial) yang menjadi sangat 

parah. 

2. Diagnosis Keperawatan 

Berdasarkan SDKI 2017 beberapa diagnosis keperawatan yang sesuai 

dengan kondisi klinis terkait nodul tyroid yaitu:  

a. Pola nafas tidak efektif  

Definisi: Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi  

  adekuat 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif 

- Dispnea 

Objektif 

- Menggunakan otot bantu pernapasan 

- Waktu ekspirasi akan lebih panjang 

- Pola napas tidak normal seperti takipnea, bradipnea, 

hiperventilasi, kussmaul, dan cheyne-stokes. 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: Ortopnea  

Objektif: 

- Pernapasan pursed-lip 

- Ada penggunaan cuping hidung saat bernapas 

- Diameter thoraks anterior-posterior meningkat 

- Ventilasi dalam 60 detik menurun 

- Kapasitas vital menurun 

- Tekanan ekspirasi dan inspirasi  pernapasan menurun 

- Ekskursi dada akan berubah 

Kondisi klinis terkait 

- Depresi pada system saraf pusat 

- Terjadinya cedera kepala 
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- Trauma pada thoraks 

- Gullian barre syndrome 

- Multiple sclerosis 

- Myasthenia gravis 

-  Terjadinya Stroke 

- Kuadriplegia 

- Gagal mentoksi alcohol 

b. Nyeri Akut 

Definisi: Sensasi sensorik ataupun emosional yang berhubungan 

dengan adanya kerusakan pada  jaringan aktual atau fungsional 

dengan kejadian yang  mendadak atau lambat dan terasa ringan hingga 

berat yang dirasakan kurang dari 3 bulan 

Penyebab: 

- Agen pencedera yang bersifat fisiologis misalnya  Inflamasi, 

iskemia, dan neoplasma. 

- Agen pencedera yang bersifat kimiawi misalnya Terbakar api 

ataupun listrik, serta terpapar bahan kimia yang iritan. 

- Agen pencedera fisik misalnya prosedur operasi, ada abses, 

terbakar, terpotong, mengangkat berat, trauma, latihan fisik yang 

berlebihan dan amputasi. 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif : Mengeluhkan adanya Nyeri 

Objektif: 

- Pasien akan tampak meringis 

- Akan bersikap protektif misalnya memposisikan untuk  

menghindari rasa nyeri. 

- Terjadinya gelisah. 

- Jumlah nadi yang meningkat 

- Sulit untuk  tidur 
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Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: Tidak tersedia 

Objektif: 

- Peningkatan tekanan darah  

- Pola napas meningkat 

- Penurunan nafsu makan  

- Kesulitan untuk berpikir 

- Menarik diri 

- Berfokus di diri sendiri 

- Keringat berlebih 

Kondisi klinis terkait 

- Tindakan operasi 

- Cedera traumatis 

- Infeksi 

- Sindrom korener akut 

- Glaucoma 

c. Defisit nutrisi  

Definisi: Asupan nutrisi belum mencukupi untuk pemenuhan 

kebutuhan metabolic 

Penyebab: 

- Kurangnya asupan makanan’ 

- Tidak mampu menelan makanan 

- Tidak mampu menagbsorbsi nutrient 

- meningkatnya kebutuhan metabolism 

- Faktor ekonomi dan faktor psikologi 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif: Tidak Tersedia 

Objektif: Berat badan menyusut minimal 10% dibawah batas normal 
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Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif  

- Cepat merasakan kenyang ketika makan 

- Nyeri perut 

- Nafsu makan berkurang 

Objektif  

- Peningkatan bising usus  

- Penurunan otot pengunyah dan menelan  

- Membran mukosa nampak pucat 

- Sariawan 

- Penurunan serum albumin  

- Rambut mudah rontok 

- Terjadinya Diare 

Kondisi klinis terkait : 

- AIDS 

- Karsinoma 

- Kerusakan neuromuskular 

- Penyakit infeksi 

- Parkinson 

- Penyakit Crohn’s. 

d. Intoleransi aktivitas  

Definisi: Belum cukupnya energy untuk melanjutkan aktivitas sehari-

hari 

Penyebab:  

- Ketidakseimbangan antara pemasukan dan kebutuhan oksigen 

- Adanya tirah baring yang lama  

- Adanya kelemahan 

- Imobilitas 

- Gaya hidup yang monoton 
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Gejala dan Tanda Mayor 

Subyektif : Mengeluh Lelah 

Objektif : Frekuensi jantung meningkat > 20% dari kondisi istirahat. 

Gejala dan Tanda Minor 

Subyektif :  

- Sesak  saat/setelah aktivitas 

- Merasa tidak nyaman setelah melakukan aktivitas  

- Merasa lemah 

Objektif :  

- Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat 

- hasil EKG menunjukkan aritmia dan iskemia saat/setelah 

aktiivitas 

- Sianosis atau kebiruan 

Kondisi klinis terkait  

- Anemia  

- Penyakit jantung koroner 

- Gagal jantung kongestif 

- Adanya kelainan pada katup jantung 

- Aritmia 

- PPOK 

- Adanya penyakit metabolic 

- Adanya penyakit  musculoskeletal 

e. Risiko Infeksi 

Definisi: Beresiko mengalami pengingkatan terkena organisms 

patogenik 

Faktor Risiko: 

- Penyakit yang bersifat kronis 

- Efek tindakan invasive 

- Melnutrisi 
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- Meningkatnya  paparan organisme pathogen lingkungan 

- Ketidakadekutan daya tahan tubuh primer berupa, Gangguan 

peristaltik, Kerusakan integritas kulit, Perubahan sekresi pH atau 

Merokok 

- Ketidakadekutan pertahanan tubuh sekunder berupa;Penurunan 

hemoglobin, Imununosupresi dan Leukopenia 

Kondisi Klinis Terkait: 

- AIDS 

- Luka Bakar 

- Penyakit paru obstruktif 

- Tindakan invasive 

- Penyalagunaan obat 

- Kanker 

- Gagal ginjal 

- Gangguan fungsi hati 

3. Intervensi Keperawatan  

No Masalah 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 

Intervensi Rasional 

1. Pola Napas 

Tidak 

Efektif 

Pola napas 

membaik 
Manajeman jalan napas 

Observasi 

- Monitor pola napas 

(frekuensi, usaha dan 

kedalaman napas) 

- Monitor adanya bunyi 

napas tambahan 

Terapeutik 

- Posisikan seni fowler 

atau fowler 

- Berikan oksigen 

Pemantauan respirasi 

Observasi 

- Monitor saturasi oksigen 

 

- Monitor adanya 

sumbatan jalan napas 

 

 

 

 

 

- Mengetahui jenis 

pernapasan pasien 

 

- Mengkaji abnormalitas 

pernapasan 

 

- Memudahkan kepatenan 

jalan napas 

- Membantu memudahkan 

klien dalam bernapas. 

 

- Menilai persentase 

oksigen di perifer 

- Menilai adanya zat padat, 

cair yang menutupi jalan 

napas 

-  
-  
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Terapeutik 

- Atur interval 

pemantauan respirasi 

yang sesuai dengan 

kondisi pasien 

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan respirasi 

Edukasi 

- Jelaskan tujuan serta 

prosedur pemantauan 

 

- Informasikan hasil dari 

pemantauan, jika perlu 

 

- Menilai kondisi pasien 

yang membutuhkan 

pemantauan lebih sering 

 

- Laporan atas tindakan 

yang telah dilakukan 

perawat 

- Edukasi bagi keluarga 

dan pasien mengenai 

tindakan yang dilakukan 

- Informasi bagi pasien dan 

keluarga mengenai 

kondisinya 

2 Nyeri akut Tingkat 

nyeri 

menurun 

Manajemen nyeri: 

Observasi 

- Identifikasi lokasi, 

durasi, frekuensi, 

karakteristik, kualitasn 

dan  intensitas nyeri. 

 

 

 

- Identifikasi factor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

- Monitor efek samping 

dari penggunaan 

analgetik. 

Terapeutik 

- Berikan teknik non 

farmakologis pengurang 

rasa nyeri (mis. hipnosis, 

imajinasi terbimbing, 

akupresur, terapi 

musik,terapi pijat, 

aromaterapi,terknik, 

kompres dingin atau 

hangat). 

- Kontrol lingkungan 

yang dapat memperberat 

rasa nyeri (mis. 

Pencahayaan, suhu 

ruangan, kebisingan). 

Edukasi 

- Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu 

nyeri 

- Jelaskan strategi 

meredakan nyeri. 

 

 

- Merupakan hal yang 

amat penting untuk 

memilih intervensi yang 

cocok dan untuk 

mengevaluasi 

keefektifan dari terapi 

yang diberikan. 

- Melihat faktor pencetus 

yang memicu adanya 

nyeri. 

- Mencegah adanya alergi 

obat pada pasien. 

 

 

- Mengendalikan atau 

meredakan rasa nyeri. 

 

 

 

 

 

 

 

- Adanya lingkungan yang 

nyaman dapat 

mempengaruhi kualitas 

nyeri yang dirasakan 

dapat berkurang. 

 

- Menambah pengetahuan 

pasien. 

 

- Pasien mengetahui 

tindakan yang akan 
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- Anjurkan memonitor 

nyeri secara mandiri 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgetik 

Terapi relaksasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya 

penurunan tingkat 

energy, 

ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau 

adanya gejala lain yang 

dapat mengganggu 

kemampuan kognitif. 

- Periksa ketegangan otot, 

tekanan darah, frekuensi 

nadi, dan suhu sebelum 

dan setelah latihan. 

- Monitor respon terhadap 

relaksasi. 

 

Terapeutik 

- Ciptakan lingkungan 

yang tenang dan tanpa 

gangguan dengan 

pencahayaan dan suhu 

ruangan yang  nyaman. 

- Gunakan pakaian yang 

longgar. 

 

- Gunakan nada suara 

yang lembut dengan 

irama lambat serta 

berirama 

Edukasi 

- Jelaskan manfaat, 

tujuan, jenis dan batasan 

relaksasi yang tersedia 

(mis. Music, meditasi, 

napas dalam, relaksasi 

otot progresif) 

- Anjurkan mengambil 

posisi yang  nyaman. 

 

- Anjurkan untuk rileks 

dan merasakan sensasi 

relaksasi  

dilakukan ketika nyeri 

dirasakan. 

- Memandirikan pasien 

dalam mengontrol nyeri. 

 

- Analgetik dengan teratur 

dapat mengurangi rasa 

nyeri. 

 

- Membantu untuk 

pemberian intervensi. 

 

 

 

 

 

 

- Mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial. 

 

- Mengetahui apakah 

pasien mampu untuk 

melakukan relaksasi atau 

tidak. 

- Memberikan rasa aman 

dan nyaman kepada 

pasien. 

 

 

- Memudahkan pasien 

dalam melakukan 

relaksasi. 

- Pasien merasa dihargai 

dan pasien mampu 

mengikuti relaksasi. 

 

 

- Pasien mendapatkan 

informasi yang baru 

tentang relaksasi. 

 

 

 

- Agar pasien tetap dalam 

kondisi yang nyaman dan 

aman. 

- Pasien dapat meraskan 

sensasi relaksasi dengan 

baik. 
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- Anjurkan agar sering 

mengulangi atau melatih 

teknik yang telah dipilih 

Pemberian Analgesik 

Observasi 

- Identifikasi karakteristik 

dari nyeri (mis. Durasi, 

Frekunesi, Pencetus, 

Pereda, Lokasi, 

Kualitas,  Intensits). 

- Identifikasi adanya 

riwayat alergi obat 

- Monitor tanda-tanda 

vital sebelum dan 

setelah pemberian 

analgesic 

Terapeutik 

- Tetapkan target 

efektifitas analgesic agar 

mengoptimalkan 

respons pasien 

- Dokumentasikan 

respons pada efek 

analgesic serta efek yang 

tidak diinginkan 

Edukasi 

- Jelaskan efek dari terapi 

serta efek samping obat 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgesik untuk dosis 

dan jenisnya, sesuai 

indikasi 

Terapi Murottal 

Observasi 

- Identifikasi aspek yang 

akan difokuskan dalam 

terapi (mis. Stimulasi, 

relaksasi, konsentrasi 

dan pengurangan nyeri) 

- Identifikasi jenis terapi 

yang digunakan 

berdasarkan keadaan 

dan kemampuan pasien 

(mendengarkan atau 

membaca Al-Quran). 

Terapeutik 

- Posisikan dalam posisi 

dan lingkungan yang 

nyaman 

- Membantu mengurangi 

rasa nyeri. 

 

 

 

 

- Memudahkan dalam 

pemberian intervensi 

dengan baik. 

 

 

- Mencegah keracunan 

obat. 

- Melihat perbedaan 

sebelum dan setelah 

pemberian obat. 

 

 

- Target efektifitas 

analgesic untuk 

pencapaian respon pasien 

yang optimal. 

-  Memantau  

perkembangan kondisi 

pasien. 

 

 

- Mengetahui efek dari 

terapi dan efek samping 

yang berbahaya. 

- Membantu meredakan 

nyeri pasien. 

 

 

 

 

- Memudahkan pemberian 

terapi murottal. 

 

 

 

- Memudahkan pemilihan  

jenis terapi yang akan 

diberikan kepada pasien. 

 

 

 

- Mengurangi rasa nyeri. 
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- Batasi rangsangan 

eksternal selama terapi 

yang dilakukan  (mis. 

Lampu, suara, 

pengunjung, panggilan 

telfon) 

- Putar rekam yang telah 

ditetapkan 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dan 

manfaat terapi 

- Anjurkan memusatkan 

perhatian atau pikiran 

and pada lantunan ayat 

Al-Quran. 

- Memudahkan 

penghayatan saat terapi 

murottal.  

 

 

 

- Pasien dapat 

mendengarkan dan 

menikmati. 

- Supaya pasien mengerti 

diberikan tindakan ini. 

- Mengalihkan 

perasaandan rasa nyeri 

pasien. 

3 Defisit 

Nutrisi 

Defisit 

nutrisi 

membaik  

Manajemen Nutrisi 

Observasi 

- Identifikasi status nutrisi 

 

 

 

- Identifikasi adanya alergi 

dan intoleransi pada 

makanan. 

 

 

 

- Monitor asupan 

makanan. 

 

- Monitor hasil 

pemeriksaan 

laboratoium 

 

 

Terapeutik 

- Hidangkan  makanan 

dengan tampilan 

menarik dan suhu 

makanan yang tepat. 

- Sajikan makanan yang 

kaya akan serat 

Edukasi  

- Anjurkan posisi duduk, 

jika mampu  

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian 

medikasi sebelum 

makan. 

 

 

- Mengetahui status nutrisi 

terkini pasien serta 

masalah dalam 

pemenuhan nutrisi pasien 

- Mengetahui jenis 

makanan yang dapat 

menimbulakan alergi 

pada pasien dan 

hambatan pasien dalam 

pemenuhan nutrisi. 

- Mengetahui jenis dan 

jumlah makanan yang 

dikonsumsi pasien 

- Kadar albumin yang 

rendah dalam 

pemeriksaan darah dapat 

meningindikasikan 

pasien mengalami 

malnutrisi. 

- Menarik minat pasien 

agar kebutuhan nutrisi 

terpenuhi. 

 

- Mencegah terjadinya 

konstipasi 

 

- Memudahkan proses 

pencernaan makanan ke 

lambung 

- Membantu pasien dapat 

menghabiskan porsi 

makanannya. 
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- Kolaborasi dengan  

nutrisionis dalam 

penentuan jenis nutrient 

dan  jumlah kalori yang 

dibutuhkan 

- Memberikan asupan 

nutrisi yang sesuai 

dengan kebutuhan 

pasien. 

4 Intoleransi 

Aktivitas 

Toleransi 

Aktivitas 

Meningkat 

Manajemen energi 
Observasi 

- Identifikasi adanya  

gangguan fungsi tubuh 

yang dapat 

mengakibatkan 

kelelahan. 

- Monitor pola dan jam 

tidur 

Terapeutik 

- Sediakan lingkungan 

yang  nyaman serta 

rendah stimulus 

(mis.Kunjungan,  

cahaya dan suara) 

- Lakukan latihan rentang 

gerak aktif dan pasif 

Edukasi 

- Anjurkan tirah baring 

 

 

 

- Anjurkan menghubungi 

perawat jika tanda dan 

gejala kelelahan belum 

berkurang 

Kolaborasi 

- Kolaborasi dengan 

nutrisionis tentang 

strategi meningkatkan 

asupan makanan 

 

 

- Mengkaji bagian tubuh 

yang bermasalah yang 

mengakibatkan 

kelelahan. 

 

- Tidur sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan 

energi 

- Memberikan rasa 

nyaman dan ketenangan 

dalam beristirahat. 

 

 

- Mencegah kekakuan 

pada otot dan pengecilan 

otot 

- Meminimalkan 

pergerakan dan 

membantu meningkatkan 

energi 

- Mengajarkan pasien 

untuk melaporkan 

kondisinya 

 

 

- Membantu 

meningkatkan energi 

melalui nutrisi yang tepat 

5 Risiko 

Infeksi 

Resiko 

Infeksi 

menurun 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor tanda dan gejala 

infeksi local. 

 

Terapeutik 

- Batasi jumlah 

pengunjung. 

 

- Cuci tangan sebelum 

dan setelah kontak 

dengan pasien dan 

lingkungan 

 

 

- Memberikan informasi 

tentang adanya tanda dan 

gejala infeksi untuk 

diberikan intervensi. 

- Meminimalisir 

penyebaran infeksi 

kepada pasien. 

- Mencegah terjadinya 

infeksi. 
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- Pertahankan teknik 

aseptic pada pasien 

berisiko infeksi 

Edukasi 

- Jelaskan tanda dan 

gejala infeksi. 

 

- Ajarkan cara mencuci 

tangan yang  benar 

Perawatan Luka 

Observasi 

- Monitor karakteristik 

luka (mis. Wrana, 

drainase, ukuran, bau) 

 

- Monitor tanda-tanda 

infeksi 

Terapeutik 

- Lepaskan balutan dan 

plester secara perlahan 

- Cukur rambut di sekitar 

luka. 

- Bersihkan dengan cairan 

NaCl atau pembersih 

yang nontoksik 

- Bersihkan jaringan 

nekrotik 

- Berikan salep yang 

sesuai kulit 

- Pasang balutan sesuai 

jenis luka 

- Pertahankan teknik steril 

saat melakukan 

perawatan luka 

- Ganti balutan sesuai 

jumlah eksudat dan 

drainase 

- Jadwalkan perubahan 

posisi sesuai kondisi 

pasien atau setiap 2 jam.  

- Berikan diet dengan 

kalori 30-35 

kkal/kgBB/hari dan 

protein 1,25 1,5 

g/kg/BB/hari 

- Berikan terapi TENS 

(Stimulasi Saraf 

transkutaneous) 

 

 

- Mencegah masuknya 

mikroorganisme dan 

terjadinya infeksi. 

 

- Memberikan informasi 

kepada pasien tentang 

resiko infeksi. 

- Mencegah terjadinya 

Infeksi dan menjaga 

kebersihan. 

 

- Memberikan informasi 

untuik menetukan 

intervensi yang akan 

diberikan kepada pasien 

- Mengetahui ada tidaknya 

tanda-tanda infeksi.  

 

- Meminimalkan stimulus 

nyeri. 

- Memudahkan akses ke 

sekitar luka  

- Meminimalkan resiko 

infeksi.  

 

- Memberikan peluang 

munculnya jaringan baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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Edukasi 

- Jelaskan tanda dan 

gejala infeksi. 

 

 

- Ajarkan prosedur 

perawatan luka secara 

mandiri. 

 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

antibiotik 

Manajemen lingkungan 

Observasi 

- Identifikasi keamanan 

dan kenyamanan 

lingkungan 

Terapeutik 

- Atur suhu lingkungan 

yang sesuai. 

 

- Sediakan tempat tidur 

dan lingkungan yang 

bersih dan nyaman. 

- Izinkan keluarga untuk 

tinggal mendampingi 

pasien 

Edukasi 

- Ajarkan pasien dan 

keluarga/pengunjung 

tentang upaya 

pencegahan infeksi 

 

- Memberikan informasi 

untuk menerapkan 

intervensi yng akan 

diberikan kepada pasien 

- Keluarga pasien atau 

pasien dapat melakukan 

dengan mandiri dan bisa 

di praktekkan saat di 

rumah. 

- Mencegah dan mengatasi 

infeksi bakteri. 

 

 

- Menciptakan situasi yang 

aman dan nyaman. 

 

 

- Memberikan kondisi 

ruangan yang nyaman 

untuk pasien. 

- Pasien merasa 

diperhatikan dan dapat 

beristirahat dengan baik. 

- Menciptakan situasi yang 

nyaman bagi pasien. 

 

 

- Mengurangi tingkat 

terjadinya infeksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ayub, A. D. (2017). Korelasi Aspirasi Jarum Halus Dengan Histopatologi Akhir 

Pada Neoplasma Tiroid Di Bagian Patologi Anatomi Rumah Sakit 

Universitas Hasanuddin Makassar Periode 2015-2016. 

 

Pratiwi, D. Y. (2017). Konsep Dasar Penyakit. 

 

Setiati, S., Alwi, I., Sudoyo, A. W., Simadibrata, M., Setiyohadi, B., & Syam, A. 

F. (2014). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid I Edisi VI. In S. Setiati, 

I. Alwi, A. W. Sudoyo, M. Simadibrata, B. Setiyohadi, & A. F. Syam 

(Eds.). Jakarta: Interna Publishing. 

 

Sherwood, Laura lee. (2011). Fisiologi Manusia. Jakarta. EGC. 

 

Sudoyo Aru W dkk, 2016. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jilid II Edisi V. 

Jakarta : Erlangga 

 

Sjamsuhidajat, R., Wim, de Jong. (2010). Buku Ajar Ilmu Bedah. Jakarta: EGC. 

 

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. 2018. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia 

(SIKI) Edisi 1 Cetakan 2.Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI 

 

Tim Pokja SLKI  DPP PPNI. 2019. Standar Luaran Keperawatan Indonesia 

(SLKI) Edisi 1 Cetakan 2.Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI 

 

Tim Pokja SDKI  DPP PPNI. 2017. Standar Diagnosis  Keperawatan Indonesia 

(SDKI) Edisi 1 Cetakan 3(Revisi) . Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

BAB VIII - SQUAMOUS CELL CARCINOMA (SCC) 

 

A. KONSEP MEDIS 

1. Defenisi  

Karsinoma Sel Skuamosa (KSS) atau Squamous Cell Carsinoma 

(SCC) merupakan neoplasma maligna yang bersumber dari keratinosit 

suprabasal epidermis. Jenis kanker ini dapat menyusup ke jaringan di 

bawah kulit (dermis). Neoplasma ini merupakan golongan neoplasma non 

melanoma menempati urutan kedua setelah karsinoma sel basal.  

2. Etiologi  

Insidensi pasti KSS sampai saat ini belum terdokumentasi oleh 

National Cancer Institute, tetapi diperkirakan terjadi satu kasus tiap 1000 

penduduk di Amerika. Karsinoma ini meningkat insidensinya di daerah 

yang lebih banyak paparan sinar matahari, bahkan mencapai 200–300 

kasus tiap 100.000 penduduk di Australia. Usia di atas 40 tahun, paparan 

sinar matahari, pengaruh zat-zat karsinogenik (tar, arsen, hidrokarbon 

polisiklik aromatik, parafin), merokok, trauma kronik dan/atau luka bakar 

pada kulit, radiasi sinar pengion1–3 serta ulkus Marjolin4–6 adalah 

berbagai faktor predisposisi yang telah diketahui untuk terjadinya KSS. 

Pemakaian tembakau, komsumsi alcohol dan virus-vurus (kurang 

jelas) merupakan faktor-faktor etiologi terbanyak yang berkaitan dengan 

karsinoma  sel skuamosa. Termasuk juga tembakau yang dibakar maupun 

yang tidak dibakar, seperti dihirup dan ada kemungkinan  juga, sirih yang 

dikunyah seperti kebiasaan di negara India, Pakistan dan Myanmar. 

Meskipun  sebagai besar pasien perokok dan peminum alcohol, sebanyak 

10% pasien karsinoma sel skuamosa tidak mengakui menggunakan 

tembakau atau alkohol; cenderung orang-orang ini adalah  pria atau 

wanita yang telah berusia lebih tua. 
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3. Patofisiologi  

Karsinoma skuamosa invasive umumnya ditemukan di tepi lateral 

lidah maupun dasar mulut; namun karsinoma ini biasanya tak ditemukan 

di palatum dan dorum lidah. Adanya invasive pada pulau-pulau tumor 

bermetastasis melewati pembuluh darah limfa kemudian mengenai 

kelenjar getah bening supraomohiod dan servikal. Pendistribusiannya 

melewati pembuluh darah yang merupakan skuele terakhir dan umumnya 

berakibat pada metastasis pada kelenjar getah bening, meluas menuju 

duktus torakikus kemudian masuk ke vena sistemik. 

4. Manifestasi Klinis 

Warna tampak coklat kemerahan dan bersisik atau berkerompeng 

dan mendatar, kadang menyerupai bercak pada psoriasis dermatitis atau 

infeksi jamur tampak pada kulit yang terkena. 

Kebanyakan atau sekitar 90 – 95 % karsinoma sel skuamosa 

tumbuh di kulit. Meskipun dapat juga tumbuh dalam setiap epitel berlapis 

skuamosa atau mukosa yang mengalami metaplasia skuamosa. Bentuk 

kanker ini dapat terjadi di lidah, bibir, bronkus, esophagus, serviks, vulva, 

vagina, atau kandung kemih. Di permukaan mukosa mulut atau vulva, 

leukoplakia merupakan predisposisi yang sangat penting.  

5. Pemeriksaan Diagnostik 

Diagnosis ditegakkan setelah didapatkan hasil pemeriksaan klinis 

dan biopsi melalui pendekatan mikroskopis. biasanya, biopsi dihentikan 

sementara dikarenakan pengambilan keputusan oleh dokter maupun 

pasien, serta didapatkan infeksi dan iritasi lokal. Akan tetapi, durasi waktu 

penundaan tidak boleh > dari 3-4 minggu. Terkadang, luasnya lesi 

mempersulit untuk dapat melaksanakan biopsi tepat agar dapat  dibedakan 

displasia atau kanker. Oleh karena itu penilaian klinis lain tentunya akan 

membantu mempercepat proses biopsi serta memilih area tepat untuk 

dilaksanakan biopsi. Cairan toluidine blue sangat berguna untuk 
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digunakan, dikarenakan keakuratannya (lebih dari 90%), biaya yang 

terjangau, efektif dalam waktu, sederhana serta non invasif. 

Cara kerjanya adalah dengan afinitas atau menempelnya toluidine 

blue pada DNA dan sulfat mukopolisakarida, hingga bisa dibedakan 

apakah terjadi displasia ataupun keganasan dengan epitel yang normal 

serta lesi jinak. Toluidine blue dapat berikatan dengan membran 

mitokondria, akan  terikat lebih kuat pada epitel sel displasia dan sel 

kanker dibandingkan pada  jaringan normal.  

Sitologi eksfoliatif dapat membantu pada penegakan diagnosa. 

Akan tetapi, kesulitan dalam pengumpulan sel, durasi yang lama dan 

biaya tidak terjangkau telah membatasi penggunaannya. Teknik brush 

biopsy umumnya dipakai pada sitologi dengan pengumpulan sel yang 

telah mewakili keseluruhan epitel berlapis skuamosa. Prosedurnya tidak 

menimbulkan nyeri hingg penggunaan anastesi tidak diperlukan. 

6. Penatalaksanaan 

Evaluasi yang paling tepat pada tanda dan gejala sangat penting 

untuk dilakukan, dapat dilakukan tindakan biopsi maupun follow- up 

yang berkala. Operasi dilaksanakan biopsi insisi dengan memakai skapel 

apabila lesi memiliki ukuran 5 mm. Teknik tersebut dinilai cepat, hanya 

diangkat sedikit sampel sehingga tidak akan merobek jaringan yang lebih. 

Ketika didapatkan ukuran tumor yang sangat kecil, bisa dilaksanakan 

biopsi insisi atau eksisi. Namun  ketika kesulitan untuk  membedakan 

antara displasia dan karsinoma maka dianjurkan memilih biopsi insisi. 

Apabila hasil dari biopsi memperlihatkan sel karsinoma skuamosa 

(ditemukan invasi sel displasia ke jaringan ikat), petugas bisa 

mengintervensi pengobatan kanker. Terapi yang berpotensi untuk 

dilakukan salah satunya adalah pembedahan atau terapi radiasi. 

Terkadang kemoterapi dilakukan sebagai pengobatan tambahan, namun 

ada beberapa jenis tumor yang kurang merespon pada kerja kemoterapi. 
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 Pemilihan jenis pengobatan sangat tergantung pada stadium kanker, 

stadium dini (terlokalisasi dan kecil), stadium lanjut (menyebar dan 

besar). Evaluasi dilihat dengan teknik pencitraaan memiliki kualitas yang 

lebih baik seperti MR (magnetic resonance) dan CT (computed 

tomography) dibutuhkan. Adapun teknik terbaru seperti menggunakan 

PET (positron emission tomography), dapat ditentukan metastase hingga 

di kelenjar limfe. Teknik ini bermanfaat pada petugas medis untuk 

membedakan jenis serta rencana terapi, juga menentukan perjalanan 

penyakit selanjutnya.  

Metode teknik laser akan sangat bermanfaat di terapi kanker serta 

leukoplakia dapat di kontrol. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan 

analog vitamin A (retinoid) serta antioksidan lainnya (vitamin C dan E, 

beta karoten) dinilai kurang efektif. Berlandaskan teori, antioksidan bisa 

menjaga sel-sel tubuh dari radikal bebas,  yang tersebut adalah promotor 

terjadinya mutagenesis kromosom serta karsinogenesis. Kemudian 

menjadi pokok permasalahan dilakukannya antioksidan yaitu toksisitas 

dan rekurensinya apabila antioksidan tidak berkelanjutan. Dosis, regimen 

dan diri pasien sangat mempengaruhi efektifitas dari antioksidan.  

Juga dapat dilakukan metode nutrisional dengan cara diet kaya 

buah-buahan dan sayur-sayuran, dikarenakan bahan tersebut mengandung 

antioksidan serta protein supresor-sel yang akan membantu menekan 

aktifitas mutagenesis serta karsinogenesis.  Pemantauan dan pengontrolan 

lesi pre-kanker akan efektif menekan kejadian morbiditas dan mortalitas 

kanker pada mulut. 

7. Komplikasi 

Setiap penderita kanker kulit berisiko mengalami kanker kembali. 

Kanker  berulang dapat terjadi di area tubuh yang sama atau jaringan 

sekitarnya. Kanker juga dapat terjadi pada bagian tubuh lain. Kondisi ini 

terjadi ketika sel kanker telah menyebar kbagian tubuh yang lain. 
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8. Prognosis 

Pejalanan penyakit sangat tergantung pada ketepatan diagnosis, 

metode pengobatan dan perawatan, serta kerja sama anatara pasien dan 

petugas. Prognosis terburuk apabila tumor tumbuh pada sel kuilt normal 

(de nova), sedangkan tumor yang ditemukan pada kepala dan leher, 

prognosisinya akan lebih baik daripada ditempat lainnya. Dapat  juga 

prognosis yang didapatkan pada ekstremitas bawah akan lebih buruk 

daripada di ekstremitas atas. 

 

B. KONSEP KEPERAWATAN 

1. Pengkajian 

Proses keperawatan melakukan  pendekatan terhadap pemecahan masalah 

yang logis serta teratur agar memberikan asuhan keperawatan sehingga 

kebutuhan pasien dapat terpenuhi secara efektif dan komprehensif.  

a. Aktivitas/ istirahat  

Gejala : klien akan merasakan keletihan ataupun kelemahan. 

Ditemukan perubahan pola tidur serta jam kebiasaan tidur pada 

malam hari,  akan ditemukan pencetus berubahnya pola tidur 

contohnya nyeri, ansietas, berkeringat pada malam hari. Terbatasnya 

aktivitas dalam menjalankan hobi. Pekerjaan atau profesi dengan 

karsinogen lingkungan tingkat stres tinggi.  

b. Sirkulasi  

Gejala : ada palpitasi, nyeri dada akan dirasakan. 

Kebiasaan : perubahan tanda vital. 

c. Integritas ego  

Gejala : stressor meningkat ( keuangan, pekerjaan perubahan peran) 

dan upaya untuk mengatasi stres (misalnya kebiasaan merokok, 

minum alkohol, menunda proses pengobatan, keyakinan religius/ 

spritual). 
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d. Masalah pada perubahan penampilan misalnya: kebotakan, lesi cacat, 

operasi. Menyangkal diagnosis, ketidakberdayaan,keputusasaan, 

ketidakmampuan ,tidak bermakna, rasa bersalah,perasaan kehilangan 

kontrol, depresi. Tanda : menarik diri, menyangkal, marah.                            

e. Eliminasi 

Gejala : adanya perubahan pada kebiasaan defekasi misalnya : ada 

darah pada feses, sakit saat defekasi. Perubahan eliminasi urinarius 

misalya: pada saat berkemih dirasakan nyeri atau rasa terbakar, sering 

berkemih atau hematuria,. Tanda : perubahan pada pada peristalik 

usus serta terjadinya distensi abdomen.  

f. Makanan/Cairan:  

Gejala : riwayat diet yang kurang sehat (misalnya: makanan rendah 

serat, lemak tinggi, penggunaan bahan pengawet). terjadinya 

mual/muntah. Intoleransi terhadap makanan,  penurunan atau 

peningkatan berat badan, kakaksia, berkurangnya massa otot . Tanda: 

perubahan pada kelembapan/ turgor kulit,  edema.  

g. Neurosensorik  

Gejala : dirasakan adanya pusing  

h. Nyeri / kenyamanan  

Gejala : tidak ditemukan nyeri, atau tingkat nyeri dipersepsikan 

tergantung persepsi nyeri yang dirasakan oleh pasien (berhubungan 

dengan proses penyakit).  

i. Pernafasan  

Gejala : kebiasaan merokok (mariyuanan dan hidup dengan seseorang 

perokok, tembakau,), pemajananan asbes.  

j. Keamanan  

Gejala : terpapar kimia toksik, karsinogen. Terpapar dengan sinar 

matahari dengandurasi yang relative lama. Tanda : suhu tinggi,  ruam 

kulit, ulserasi.  
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k. Seksualitas  

Gejala : masalah pada pola seksual,  berdampak pada hubungan, 

perubahan pada tingkat kepuasaan, kehamilan diatasusia 30 tahun, , 

pasangan seks multipel, multigravida aktivitas seksual dini, herpes 

genital. 

l. Interaksi Sosial  

Gejala : tidak optimalnya sistem pendukung. Riwayat perkawinan 

(berkenaan dengan dukungan, kepuasan di rumah, atau bantuan). 

Masalah mengenai tanggung jawab peran. 

2. Diagnosis Keperawatan 

a. Nyeri akut 

Defenisi: Sensasi sensorik ataupun emosional yang berhubungan  

dengan adanya kerusakan pada  jaringan aktual ataupun  fungsional 

dengan kejadian yang  mendadak atau lambat dan terasa ringan hingga 

berat yang dirasakan kurang dari 3 bulan. 

Penyebab:  

1) Agen pencedera yang bersifat fisiologis misalnya  Inflamasi, 

iskemia, dan neoplasma. 

2) Agen pencedera yang bersifat kimiawi misalnya terbakar api 

ataupun listrik, serta terpapar bahan kimia iritan. 

3) Agen pencedera fisik misalnya ada Abses, amputasi, terbakar, 

terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan 

fisik berlebihan 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif; Pasien mengeluh nyeri 

Objektif; 

- Tampak meringis 

-  Bersikap protektif (mis. Waspada, posisi menghindari nyeri) 

-  Gelisah  
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- Frekuensi nadi meningkat 

- Sulit tidur. 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif ; (tidak tersedia) 

Objektif; 

- Tekanan darah meningkat 

- pola nafas berubah 

- nafsu makan berubah 

- proses berpikir terganggu 

- menarik diri 

- berfokus pada diri sendiri 

- diaforesis. 

Kondisi klinis terkait 

- Kondisi pembedahan 

- Cedera traumatis 

- Infeksi 

- Sindrom koroner akut 

- Glaukoma 

b. Nyeri kronik   

Defenisi: Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak 

atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan. 

Penyebab: 

- Kondisi dan muskuloskeletal kronis 

- Kerusakan dan penekanan pada sistem saraf 

- Infiltrasi tumor 

- Ketidak seimbangan reseptor, neurotransmiter dan  

neuromodulator. 
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- Gangguan imunitas (mis. Neuropati terkait HIV, virus varicella-

zoster) 

- Gangguan fungsi sistem metabolik 

- Riwayat posisi kerja yang statis 

- Peningkatan indeks pada massa tubuh 

- Kondisi pasca trauma 

- Tekanan emosional 

- Riwayat penganiayaan (mis. Fisik, psikologis seksual) 

- Riwayat penyalahgunaan obat/zat 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

- Mengeluh nyeri  

- Merasa depresi (tertekan). 

Objektif 

- Tampak meringis 

- Gelisah  

- Tidak mampu menuntaskan aktivitas. 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

- Merasa takut akan mengalami cedera berulang. 

Objektif 

- Bersikap protektif (mis. Posisi menghindari nyeri) 

- Waspada 

- Perubahan pola tidur. 

- Anoreksia  

- Fokus menyempit 

- Berfokus pada diri sendiri. 

Kondisi klinis terkait 

- Kondisi kronis (mis. Arthritis reumatoid) 
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- Infeksi 

- Cedera di medula spinalis 

- Kondisi paca trauma 

- Tumor  

c. Gangguan mobilitas fisik 

Defenisi: Keterbatasan untuk melakukan gerakan fisik dari satu atau  

lebih ekstermitas secara mandiri. 

Penyebab:  

- Rusaknya integritas struktur tulang  

- Adanya perubahan metabolism 

- Fisik yang tidak bugar 

- Kendali otot yang menurun 

- Massa otot yang menurun 

- Kekuatan otot yang mengalami penurunan 

- Keterlambatan perkembanagan 

- Sendi yang kaku 

- Kontraktur 

- Malnutrisi 

- Gangguan moskuloskeletal 

- Gangguan neuromaskular 

- Indeks massa tubuh diatas persentil ke -75 sesuai usia 

- Efek agen farmakulogi 

- Program pembatasan gerak 

- Nyeri 

- Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik 

- Kecemasan 

- Gangguan kognitif 

- Keengganan melakukan pergerakan 

- Gangguan sensori persepsi. 
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Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif : Mengeluhkan sulit untuk menggerakkan ekstermitas 

Objektif:  

- Menurunnya kekuatan otot 

- Rentang gerak menurun 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif : 

- Adanya perasaan nyeri waktu bergerak 

- malas melakukan pergerakan 

- Merasa takut saat bergerak 

Objektif  

- Adanya perasaan nyeri waktu bergerak  

- Merasa takut saat bergerak 

Kondisi klinis terkait 

- Stroke 

- Cedera pada medulla spinalis 

- Trauma 

- Fraktur  

- Osteoarthritis 

- Osteomaasia  

- Keganasan 

3. Intervensi Keperawatan 

No Masalah 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 

Intervensi Rasional 

1 Nyeri akut Tingkat nyeri 

menurun 
Manajemen nyeri: 

Observasi 

- Identifikasi lokasi, 

durasi, frekuensi, 

karakteristik, kualitasn 

dan  intensitas nyeri. 

 

 

 

 

 

- Merupakan hal yang 

amat penting untuk 

memilih intervensi 

yang cocok dan untuk 

mengevaluasi 

keefektifan dari terapi 

yang diberikan. 
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- Identifikasi factor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

- Monitor efek samping 

dari penggunaan 

analgetik. 

Terapeutik 

- Berikan teknik non 

farmakologis 

pengurang rasa nyeri 

(mis. hipnosis, 

imajinasi terbimbing, 

akupresur, terapi 

musik,terapi pijat, 

aromaterapi,terknik, 

kompres dingin atau 

hangat). 

- Kontrol lingkungan 

yang dapat 

memperberat rasa nyeri 

(mis. Pencahayaan, 

suhu ruangan, 

kebisingan). 

Edukasi 

- Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu 

nyeri 

- Jelaskan strategi 

meredakan nyeri. 

 

 

- Anjurkan memonitor 

nyeri secara mandiri 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgetik 

Terapi relaksasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya 

penurunan tingkat 

energy, 

ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau 

adanya gejala lain yang 

dapat mengganggu 

kemampuan kognitif. 

- Periksa ketegangan 

otot, tekanan darah, 

frekuensi nadi, dan 

- Melihat faktor pencetus 

yang memicu adanya 

nyeri. 

- Mencegah adanya 

alergi obat pada pasien. 

 

 

- Mengendalikan atau 

meredakan rasa nyeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adanya lingkungan 

yang nyaman dapat 

mempengaruhi kualitas 

nyeri yang dirasakan 

dapat berkurang. 

 

 

- Menambah 

pengetahuan pasien. 

 

- Pasien mengetahui 

tindakan yang akan 

dilakukan ketika nyeri 

dirasakan. 

- Memandirikan pasien 

dalam mengontrol 

nyeri. 

- Analgetik dengan 

teratur dapat 

mengurangi rasa nyeri. 

 

- Membantu untuk 

pemberian intervensi. 

 

 

 

 

 

 

- Mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial. 
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suhu sebelum dan 

setelah latihan. 

- Monitor respon 

terhadap relaksasi. 

 

Terapeutik 

- Ciptakan lingkungan 

yang tenang dan tanpa 

gangguan dengan 

pencahayaan dan suhu 

ruangan yang  nyaman. 

- Gunakan pakaian yang 

longgar. 

 

- Gunakan nada suara 

yang lembut dengan 

irama lambat serta 

berirama 

Edukasi 

- Jelaskan manfaat, 

tujuan, jenis dan 

batasan relaksasi yang 

tersedia (mis. Music, 

meditasi, napas dalam, 

relaksasi otot progresif) 

- Anjurkan mengambil 

posisi yang  nyaman. 

 

- Anjurkan untuk rileks 

dan merasakan sensasi 

relaksasi  

- Anjurkan agar sering 

mengulangi atau 

melatih teknik yang 

telah dipilih 

Pemberian Analgesik 

Observasi 

- Identifikasi 

karakteristik dari nyeri 

(mis. Durasi, Frekunesi, 

Pencetus, Pereda, 

Lokasi, Kualitas,  

Intensits). 

- Identifikasi adanya 

riwayat alergi obat 

- Monitor tanda-tanda 

vital sebelum dan 

setelah pemberian 

analgesic 

 

 

 

- Mengetahui apakah 

pasien mampu untuk 

melakukan relaksasi 

atau tidak. 

- Memberikan rasa aman 

dan nyaman kepada 

pasien. 

 

 

- Memudahkan pasien 

dalam melakukan 

relaksasi. 

- Pasien merasa dihargai 

dan pasien mampu 

mengikuti relaksasi. 

 

 

- Pasien mendapatkan 

informasi yang baru 

tentang relaksasi. 

 

 

 

- Agar pasien tetap dalam 

kondisi yang nyaman 

dan aman. 

- Pasien dapat meraskan 

sensasi relaksasi dengan 

baik. 

- Membantu mengurangi 

rasa nyeri. 

 

 

 

 

- Memudahkan dalam 

pemberian intervensi 

dengan baik. 

 

 

 

- Mencegah keracunan 

obat. 

- Melihat perbedaan 

sebelum dan setelah 

pemberian obat. 
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Terapeutik 

- Tetapkan target 

efektifitas analgesic 

agar mengoptimalkan 

respons pasien 

- Dokumentasikan 

respons pada efek 

analgesic serta efek 

yang tidak diinginkan 

Edukasi 

- Jelaskan efek dari terapi 

serta efek samping obat 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgesik untuk dosis 

dan jenisnya, sesuai 

indikasi 

Terapi Murottal 

Observasi 

- Identifikasi aspek yang 

akan difokuskan dalam 

terapi (mis. Stimulasi, 

relaksasi, konsentrasi 

dan pengurangan nyeri) 

- Identifikasi jenis terapi 

yang digunakan 

berdasarkan keadaan 

dan kemampuan pasien 

(mendengarkan atau 

membaca Al-Quran). 

Terapeutik 

- Posisikan dalam posisi 

dan lingkungan yang 

nyaman 

- Batasi rangsangan 

eksternal selama terapi 

yang dilakukan  (mis. 

Lampu, suara, 

pengunjung, panggilan 

telfon) 

- Putar rekam yang telah 

ditetapkan 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dan 

manfaat terapi 

- Anjurkan memusatkan 

perhatian atau pikiran 

and pada lantunan ayat 

Al-Quran. 

 

- Target efektifitas 

analgesic untuk 

pencapaian respon 

pasien yang optimal. 

-  Memantau  

perkembangan kondisi 

pasien. 

 

 

- Mengetahui efek dari 

terapi dan efek samping 

yang berbahaya. 

- Membantu meredakan 

nyeri pasien. 

 

 

 

 

- Memudahkan 

pemberian terapi 

murottal. 

 

 

- Memudahkan 

pemilihan  jenis terapi 

yang akan diberikan 

kepada pasien. 

 

 

 

- Mengurangi rasa nyeri. 

 

 

- Memudahkan 

penghayatan saat terapi 

murottal.  

 

 

 

- Pasien dapat 

mendengarkan dan 

menikmati. 

- Supaya pasien mengerti 

diberikan tindakan ini. 

- Mengalihkan 

perasaandan rasa nyeri 

pasien. 
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2 Nyeri kronis Nyeri 

menurun  
Manajemen Nyeri 

Observasi  

- Identifikasi skala, 

kualitas, lokasi, durasi, 

karakteristik, intensitas 

dan frekuensi nyeri. 

- Identifikasi terhadap 

respon nyeri yang non 

verbal. 

 

- Identifikasi factor yang 

memperberat serta 

meringankan nyeri. 

 

 

- Identifikasi 

pengetahuan serta 

keyakinan pasien 

tentang nyeri.  

- Identifikasi adanya 

pengaruh aspek budaya 

pada respon nyeri. 

 

- Identifikasi pengaruh 

nyeri terhadap kualitas 

hidup pasien. 

 

- Monitor keberhasilan 

terapi komplementer 

yang telah diberikan 

- Monitor efek samping 

dari penggunaan 

analgetik 

Terapeutik 

- Berikan teknik non 

farmakologis agar 

mengurangi rasa nyeri( 

mis.hipnosis, 

aromaterapi,terknik 

imajinasi terbimbing 

akupresur, terapi 

musik,terapi pijat,  

kompres dingin atau 

hangat). 

- Kontrol lingkungan 

yang dapat 

memperberat rasa nyeri 

(mis.kebisingan, suhu 

ruangan, pencahayaan) 

 

 

- Memudahkan 

intervensi yang tepat. 

 

 

- Respon non verbal 

dapat menjadi data 

pendukung kejadian 

nyeri.  

- Mengetahui hal-hal 

yang mampu 

memperberat ataupun 

memperingan rasa nyeri 

pasien. 

- Pengetahuan dan 

keyakinan dapat 

mendukung intervensi 

yang ada.  

- Aspek budaya dapat 

mempengaruhi perilaku 

dan pengetahuan 

pasien. 

- Mengetahui besar 

pengaruh rasa nyeri 

pada kualitas hidup 

pasien. 

- Mengetahui efektifitas 

intervensi yang telah 

dilakukan.  

- Meminimalkan efek 

samping intervensi 

terapi.  

 

- Mengurangi rasa nyeri 

pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mengurangi faktor 

resiko yang dapat 

menimbulkan/ 

memperberat nyeri. 
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- Fasilitasi kebutuhan 

istirahat  tidur pasien. 

- Pertimbangkan jenis dan 

sumber nyeri pada 

pemilihan strategi yang 

dapat meredakan rasa 

nyeri. 

Edukasi 

- Jelaskan penyebab, 

pemicu dan periode 

nyeri. 

- Jelaskan strategi untuk 

meredakan nyeri. 

 

- Anjurkan pasien untuk 

memonitor nyeri secara 

mandiri. 

 

 

- Anjurkan penggunaan  

analgetik dengan cara  

tepat. 

- Ajarkan teknik 

nonfarmakologis agar 

mengurangi rasa nyeri. 

 

Kolaborasi 

- Kolaborasi dalam 

pemberian analgetik, 

jika perlu 

- Memenuhi kebutuhan 

istrahat pasien. 

- Meningkatkan 

efetifitas interevensi 

yang dipilih.  

 

 

 

- Memberikan informasi 

terkait rasa nyeri yang 

dirasakan pasien. 

- Membantu pasien agar 

dapat mengatasi saat 

rasa nyeri muncul. 

- Pasien mampu  

mengetahui sendiri 

penyebab, 

karakteristik, lokasi 

ketika nyeri muncul 

- Meminimalkan efek 

samping terapi 

farmakologik.  

- Memudahkan pasien 

agar mampu mengotrol 

nyeri dengan cara yang 

sederhana. 

 

- Mengurangi/ 

menghilangkan rasa 

nyeri yang dirasakan 

pasien 

3 Gangguan 

mobilitas 

fisik 

Mobilitas 

fisik 

meningkat 

Dukungan mobilisasi 

Observasi  

- Identifikasi adanya 

nyeri atau keluhan fisik 

lainnya 

 

- Identifikasi toleransi 

fisik melakukan 

pergerakan 

 

 

- Monitor tekanan darah 

dan frekuensi jantung 

sebelum memulai 

mobilisasi 

- Monitor kondisi umum 

selama melakukan 

mobilisasi 

 

 

 

- Meningkatkan 

kemampuan pasien 

untuk melakukan 

rentang gerak pasif 

- Menurunkan resiko 

terjadinya iskemia 

jaringan akibat sirkulasi 

darah yang jelek pada 

daerah yang tertekan 

- Mencegah terjadinya 

komplikasi 

 

 

- Memantau perubahan 

tingkat kemampuan 

pasien.  
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Terapeutik  

- Fasilitasi aktivitas 

mobilisasi dengan alat 

bantu (mis, pagar 

pengaman tempat tidur) 

- Fasilitasi agar 

melakukan pergerakan, 

jika perlu 

- Libatkan anggota 

keluarga agar 

membantu pasien 

meningkatkan 

pergerakan 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dari 

prosedur mobilisasi. 

 

 

 

- Anjurkan untuk 

melakukan mobilisasi 

dini. 

 

 

- Ajarkan mobilisasi 

secara sederhana yang 

harus dilakukan pasien 

(mis, duduk di atas 

tempat tidur, duduk 

pada sisi tempat tidur, 

pindah dari tempat tidur 

ke kursi). 

 

- Meminimalkan resiko 

injury pada pasien 

 

 

- Meningkatkan 

kemampuan pasien 

secara bertahap.  

- Meningkatkan 

kemandirian pasien dan 

keluarga.  

 

 

 

- Agar pasien dan 

keluarga tahu maksud 

dan tujuan 

dilakukannya 

mobilisiasi. 

- Peningkatan 

kemampuan mobilisasi 

dilakukan secara 

bertahap sesuai 

kemampuan pasien.  

- Disesuaikan  dengan 

kemampuan adaptasi 

pasien.  
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BAB IX - TUMOR MAKSILA 

 

A. KONSEP MEDIS 

1. Definisi  

Tumor maksila ialah suatu pertumbuhan jaringan baru yang terjadi 

di sinus maksilaris dan cenderung untuk menginvasi jaringan di 

sekitarnya serta bermetastase ke tempat-tempat yang jauh. 

2. Etiologi  

a. Hingga saat ini penyebab dari tumor ini masih bersifat idiopatik atau 

belum terdapat penyebab pasti, namun beberapa pendapat seperti 

papas an zat kimia atau zat industry dapat mejadi penyebab. Selain itu 

pola hidup yang sehat seperti mengonsumsi alcohol, merokok atau 

paparan asap rokok serta mengonsumsi makanan yang diasapi atau 

diasinkan dapat menjadi pemicunya 

b. Pajanan radio aktif Thorotrast dalam waktu lama yang meningkatkan 

resiko tumor di sinus maksila 

c. Sinusitis yang kronis dapat meningkatkan resiko terbentuknya tumor 

d. Konsumsi tembakau  dapat meningkatkan resiko  terbentuknya tumor sinus 

maksila (squamous cell carcinoma), walaupun belum diketahui secara 

pasti mekanisme dan pengaruh tembakau terhadap peningkatan resiko. 

3. Stadium Tumor  

Menurut American Joint Committee on Cancer (AJCC) 2006, cara 

penentuan stadium tumor sinus maksilaris yang terbaru yaitu :  

Tumor Primer (T)  

TX Tumor primer tidak dapat ditentukan 

T0 Tidak tampak tumor primer 

Tis Karsinoma in situ 
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T1 Tumor terbatas pada mukosa sinus maksilaris 

tanpa erosi dan destruksi tulang 

T2 Tumor menyebabkan erosi dan destruksi tulang 

hingga palatum dan atau meatus media tanpa 

melibatkan dinding posterior sinus maksilaris dan 

fossa pterigoid 

T3 Tumor menginvasi dinding posterior tulang sinus 

maksilaris, jaringan subkutaneus, dinding dasar 

dan medial orbita, fossa pterigoid, sinus 

etmoidalis 

T4a Tumor menginvasi bagian anterior orbita, kulit 

pipi, fossa pterigoid, fossa infratemporal, fossa 

kribriformis, sinus sfenoidalis atau frontal 

T4b Tumor menginvasi salah satu dari apeks orbita, 

duramater, otak, fossa kranial medial,  nervus 

kranialis selain dari divisi maksilaris nervus 

trigeminal V2, nasofaring atau klivus.  

Kelenjar getah bening regional (N) 

NX Tidak dapat ditentukan pembesaran kelenjar  

N0 Tidak ada pembesaran kelenjar  

N1 Pembesaran kelenjar ipsilateral ≤3 cm  

N2 Pembesaran satu kelenjar ipsilateral 3-6 cm, atau multipel 

kelenjar ipsilateral <6 cm atau metastasis bilateral atau 

kontralateral < 6 cm  

N2a Metastasis satu kelenjar ipsilateral 3-6 cm  

N2b Metastasis multipel kelanjar ipsilateral, tidak lebih dari 6 

cm  
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N2c Metastasis kelenjar bilateral atau kontralateral, tidak lebih 

dari 6 cm 

N3 Metastasis kelenjar limfe lebih dari 6 cm. 

 

 

 

 

Metastasis Jauh (M) 

MX Metastasis jauh tidak dapat dinilai  

M0 Tidak ada metastasis jauh 

M1 Terdapat metastasis jauh. 

 

Stadium Tumor Sinus 

Maksila (8) 
T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III T3 N0 M0 

T1 N1 M0 

T2 N1 M0 

T3 N1 M0 

IVA T4a N0 M0 

Gambar 4. Klasifikasi kelenjar getah bening regional (N) untuk seluruh 

keganasan kepala dan leher kecuali karsinoma nasofaring dan tiroid 
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T4a N1 M0 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N2 M0 

T4a N2 M0 

IVB T4b Semua N M0 

 Semua T N3 M0 

IVC Semua T Semua N M1 

 

4. Patofisiologi  

Tumor dapat menyebar secara lokal sewaktu tonjolan-tonjolan 

mencederai dan mematikan sel-sel yang ada disekitarnya. Tumor yang 

sedang tumbuh mampu mematikan sel-sel disekitarnya dengan cara 

menekan sel-sel tersebut atau dengan cara menghancurkan suplai darah 

dan mengeluarkan bahan kimia serta enzim yang dapat menghancurkan 

integritas membran yang ada sel disekitarnya, sehingga sel tersebut 

mengalami lisis dan kematian. Setelah sel-sel disekitarnya mati,  tumor 

dapat tumbuh dengan mudah untuk menempati ruang yang telah 

ditinggalkan. 

5. Manifestasi Klinis 

Tergantung pada asal  tumor primer dan arah perluasannya. Pada  

sinus maxilla biasa tumor tanpa disertai gejala, biasa ditemukan  darah di 

secret hidung dan ada gejala obstruksi pada nasal. Gejala lain akan timbul 

setelah tumor membesar, mampu menembus atau mendorong dnding 

tulang hingga meluas ke rongga mulut atau hidung, orbita dan pipi, hal ini 

tergantung pada perluasan tumor.  

Berikut kategori gejala lain: 

a. Gejala nasal berupa rhinorea dan obstruksi hidung unilateral. Terjadi 

epistaksis atau sekretnya sering bercampur darah. Tumor berukuran 

besar mampu mendesak tulang hidung hingga terjadi deformitas 

hidung. Akibat mengandung jaringan nekrotik, maka  pada tumor 

ganas ingusnya berbau khas. 
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b. Gejala orbital. Diplopia, proptosis atau penonjolan bola mata, 

oftalmoplegia, gangguan visus dan epifora akibat adanya perluasan 

tumor ke orbita.  

c. Gejala oral. Penonjolan atau ulkus palatum atau prosesus alveolaris 

yang diakibatkan oleh terjadinya perluasan tumor ke rongga mulut.  

Pasien akan mengeluh gigi geliginya goyah. Seringkali pasien akan 

datang ke dokter gigi karena merasakan nyeri pada gigi, tetapi tidak 

sembuh juga walaupun gigi sudah dicabut. 

d. Gejala fasial. Penonjolan pipi yang disertasi rasa nyeri akibat 

perluasan tumor kedepan, akan terjadi anestesi ataupun parastesia 

pada wajah bila mengenai nervus trigeminus. 

e. Gejala Intrakranial.  Rasa sakit kepala hebat akibat perluasan tumor 

ke intrakranial, serta oftalmoplegia dan gangguan visus. Bisa disertai 

likuororea, yaitu adanya cairan otak yang keluar melalui hidung. Jika 

terjadi metastase hingga sampai ke fossa kranii media maka nervus 

otak lainnya juga akan terkena. Jika tumor meluas kebelakang, akan 

terjadi trismus akibat muskulus pterigoideus terkena yang disertai 

anestesi dan parastesi pada tempat yang di persarafi nervus 

maxillaries dan mandibularis. 

f. Penyebaran ke sistem limfatik submandibula dan deep cervical nodes 

(terjadi pada kondisi  tumor yang sudah bermetastasis). Pada beberapa 

kasus gejala yang dirasakan seperti gejala pada rhinitis atau sinusitis 

kronik sehingga biasanya diabaikan dan terlambat didiagnosis.  

6. Pemeriksaan Fisik dan Diagnostik  

a. Pemeriksaan Fisik  

1) Pemeriksaan dimulai dengan memperhatikan wajah pasien seperti 

bentuk yang asimetri, distorsi atau adanya protosis yang dapat 

mendorong mata ke arah atas. 
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2) Pemeriksaan pada cavum nasi secara lateral, bila tampak 

terdorong kearah medial mengindikasikan bahwa tumor berasal 

pada area sinus maksila 

3) Pemeriksaan pada daerah rahang dan palatum dengan 

mengidentifikasi adanya nyeri tekan dan penonjolan  

4) Pemeriksaan nasoendoskopi dan sinuskopi. 

5) Pembesaran pada kelenjar leher juga perlu dicari walaupun  tumor 

ini jarang bermetastasi pada kelenjar leher. 

b. Pemeriksaan Diagnostik 

1) Diagnosis yang pasti ditegakkan berdasar pada pemeriksaan 

histopatologi. Biopsi pada tumor sinus maksila, daapat dilakukan 

melalui operasi Caldwell-Luc yang inisisinya melalui sulcus 

ginggivo-bukal 

2) Foto polos sinus paranasal, agar terlihat adanya erosi tulang dan 

perselubungan yang padat unilateral. 

3) CT Scan, merupakan sarana terbaik agar terlihat perluasan tumor 

dan destruksi tulang-tulang 

4) MRI (Magnetic resonance imaging), cara yang baik untuk mampu  

melihat perluasan tumor ke jaringan padat  serta untuk 

membedakan jaringan tumor dari jaringan normal lainnya akan 

tetapi kurang begitu baik dalam memperlihatkan keberadaan 

destruksi tulang. 

7. Penatalaksanaan 

a. Pembedahan  

Pembedahan dikontraindikasikan pada kasus-kasus yang sudah 

bermetastasis dan telah  meluas ke sinus kavernosus bilateral atau 

tumor sudah mengenai kedua orbita. Pada tumor jinak sebersih 

mungkin dilakukan ekstirpasi tumor. Bila perlu dilakukan cara 

pendekatan rinotomi lateral atau degloving. Pada tumor ganas 
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dilakukan tindakan radikal seperti maksilektomi, bisa berupa 

maksilektomi media, total atau radikal. Maksilektomi radikal 

biasanya di lakukan misalnya jika tumor sudah menginfiltrasi ke 

orbita, terdiri atas pengangkatan maksila secara endblok disertai 

eksterasi pada orbita, jika tumor meluas ke rongga intrakranial maka 

dilakukan reseksi kraniofasial atau kraniotomi.   

b. Kemoterapi 

Tindakan kemoterapi  biasanya diberikan pada pengobatan tumor 

traktur sinonasal pada tahap paliatif, efek cytoreductive biasanya 

untuk mengurangi nyeri dan penyumbatan, serta mengecilkan lesi 

eksternal massif. Selain itu, Penggunaan cisplatin intrarterial dosis 

tinggi dapat digunakan bersamaan dengan radiasi pada pasien 

karsinoma sinus paranasal.  

c. Radiasi  

Pemberian terapi radiasi bertujuan untuk membunuh atau  mengontrol 

pertumbuhan sel tumor. 

d. Rekonstruksi Dan Rehabilitasi  

 Sebagai tindakan-tindakan rekonstruksi dan rehabilitasi setelah 

maksilektomi, harus dipasang prostesis maksila agar pasien mampu 

berbicara dan menelan dengan baik, selain perbaikan kosmetik 

dengan cara operasi bedah plastik. Rehabilitasi sesudah tindakan 

reseksi pembedahan dapat diberikan dengan menggunakan dental 

prosthesis atau reconstructive flap seperti flap otot temporalis dengan 

atau tanpa inklusi tulang kranial, pedicled atau microvascular free 

myocutaneous dan cutaneous flap. Tindakan ini agar dapat membuat 

pasien  kembali bersosialisasi pada keluarga dan masyarakat. 

f. Prognosis 

Secara umum kurang baik, ada beberapa hal yang turut 

mempengaruhi kondisi prognosis diantaranya: 
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1) Diagnosis yang terlambat dan tumor telah meluas hingga sulit 

untuk mengangkat tumor. 

2) Sulitnya evaluasi paska terapi disebabkan oleh posisi tumor yang 

berada di dalam rongga 

3) Sifat tumor yang agresif dan gampang kambuh 

4) Tumor ganas memiliki prognosis buruk,  Dalam 5 tahun, hanya 

30% pasien yang mampu bertahan hidup. Pasien dengan stadium  

lanjut serta sudah terjadi metastasi regional, dapat bertahan 

selama 28 bulan walaupun sudah  mendapatkan terapi berupa 

kemoterapi, pembedahan serta radioterapi. 

 

B. KONSEP KEPERAWATAN 

1. Pengkajian 

a. Identitas, meliputi nama, jenis kelamin, usia, alamat, agama, bahasa 

yang sering digunakan, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan 

diagnosis medis. 

b. Keluhan utama, nyeri di tempat yang mengalami masalah pada 

umumnya merupakan keluhan utama di kasus tumor dan keganasan. 

c. Riwayat penyakit sekarang, proses pengumpulan data dilaksananakn  

sejak keluhan pertama muncul dan secara umum tercakup awitan 

gejala dan bagaimana gejala tersebut berkembang. Kadang-kadang 

pasien mengeluh terdapat pembengkakan atau benjolan, dapat timbul 

perlahan-lahan dalam jangka waktu lama dan namun dapat juga secara 

tiba-tiba. 

d. Riwayat penyakit terdahulu, ditemukan kemungkinan adanya 

penyebab yang mendukung terjadinya tumor dan keganasan pada 

pengkajian ini. Adanya riwayat fraktur terbuka yang meninggalkan 

bekas sikatriks dapat mendukung terbentuknya suatu lesi pada 

jaringan lunak. Merokok merupakan factor kebiasaan yang kurang 
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yang akan mendukung terjadinya keganasan pada sistem pernapasan 

hingga dapat bermetastasis ke sistem musculoskeletal. 

e. Riwayat penyakit keluarga, kaji  kemungkinan adanya keluarga dari 

generasi yang terdahulu yang mengalami keluhan yang sama dengan 

pasien. Beberapa kelainan genetic dikaitkan dengan terjadinya 

keganasan tulang, misalnya sarcoma jaringan lunak atau soft tissue 

sarcoma (STS). 

f. Riwayat psikososial, kaji respon emosi pasien pada penyakit yang 

dideritanya dan peran pasien dalam keluarga dan masyarakat serta 

respon atau pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam 

keluarga ataupun dalam masyarakat. Pengamatan atau observasi juga 

mencakup adaptasi dan penyesuaian yang mungkin sudah dilakukan 

klien. 

g. Pola fungsi kesehatan seperti: Persepsi terhadap kesehatan  - 

manejemen kesehatan; disini kita menanyakan ke pasien apakah dia 

mengkonsumsi rokok, alcohol, dan apakah dia mempunyai riwayat 

alergi atau tidak 

h. Nutrisi dan metabolik : mengkaji apakah pasien memiliki  diet khusus 

atau tidak, apa anjuran diet sebelumnya, bagaimana nafsu makan 

pasien, serta kemungkinan memiliki gangguan saat menelan. 

i. Pola eliminasi 

Kebiasaan BAB dan BAK di rumah dan di rumah sakit  

j. Pola aktivitas dan latihan  

Kemampuan perawatan diri : skor : 0 = mandiri, 1= dibantu sebagian, 

2 = perlu bantuan orang lain, 3 = perlu bantuan orang lain dan alat, 4 

= tergantung/ tidak mampu. Aktifitas yang di kaji seperti: makan/ 

minum, mandi, toileting, berpakaian, mobilisasi di tempat tidur, 

berpindah, ambulasi Range Of Motion (ROM). 
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k. Oksigenasi 

Dikaji tentang pemenuhan oksigen pada pasien, apakah mengalami 

gangguan pada pemenuhan oksigen atau tidak. 

l. Pola istirahat dan tidur  

Mengaji tentang waktu tidur pasien, apakah pasien mengalami 

insomnia atau tidak, jumlah tidur/istirahat serta frekuensinya. 

m. Pola kognitif dan perseptual  

Pengkajiannya mencakup: status mental, bicara, bahasa yang 

digunakan, kemampuan membaca, kemampuan mengerti, 

kemampuan berinteraksi, pendengaran, penglihatan, pasien 

mengalami vertigo/ tidak dan  managemen nyeri.  

n. Pola persepsi diri dan konsep diri  

Mencakup pengkajian citra diri, identitas, peran, ideal diri dan  harga 

diri. 

o. Pola seksual dan reproduksi 

p. Pola peran hubungan  

Mencakup status perkawinan, pekerjaan, kualitas kerja, sistem pada 

dukungan keluarga dan dukungan keluarga saat masuk rumah sakit. 

q. Pola keyakinan nilai termasuk agama yang dianut, larangan agama, 

kebiasaan shalat di rumah atau saat di rumah sakit. 

2. Diagnosis Keperawatan 

Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI) DPP PPNI (2017) : 

a. Nyeri Akut 

Definisi: Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak 

atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung 

kurang dari 3 bulan. 

Penyebab: 

- Agen pencedera fisiologis (mis, inflamasi, iskemia, neoplasma) 
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- Agen pencedera kimiawi (mis, terbakar, baha kimia iritan) 

- Agen pencedera fisik (mis, abses, amputasi, terbakar, terpotong, 

mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik 

berlebihan). 

Kondisi klinis terkait: 

- Kondisi pembedahan 

- Cedera traumatis 

- Infeksi 

- Sindrom koroner akut 

- Glaucoma 

b. Nyeri Kronis 

Definisi: Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak 

atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung 

lebih dari 3 bulan. 

Penyebab:  

- Kondisi musculoskeletal kronis 

- Kerusakan system saraf 

- Penekanan pada saraf 

- Infiltrasi tumor 

- Ketidakseimbangan reseptor, neurotransmitter dan 

neuromodulator. 

- Gangguan imunitas 

- Gangguan fungsi metabolic 

- Riwayat posisi kerja statis 

- Peningkatan indeks massa tubuh 

- Kondisi pasca trauma 

- Tekanan emosional 

- Riwayat penganiayaan 



214 

 

- Riwayat penyalahgunaan obat/zat 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif:  

- Mengeluh nyeri  

- Merasa depresi (tertekan) 

Objektif  

- Tampak meringis 

- Gelisah 

- Tidak mampu menyelesaikan aktivitas 

Kondisi klinis terkait  

- Kondisi kronis 

- Infeksi 

- Cedera medulla spinalis 

- Kondisi pasca trauma 

- Tumor  

c. Risiko infeksi 

Definisi: Berisiko mengalami peningkatan terserang organism 

patogenik 

Faktor risiko: 

- Penyakit kronis 

- Efek prosedur invasive 

- Malnutrisi 

- Peningkatan paparan organism pathogen lingkungan 

- Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer 

- Ketidakefektifan pertahanan tubuh sekunder 

Kondisi klinis terkait 

- AIDS 

- Luka bakar 

- Penyakit paru obstruktif kronis 
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- Diabetes mellitus 

- Tindakan invasive 

- Kondisi penggunaan terapi steroid 

- Penyalahgunaan obat 

- Ketuban pecah sebelum waktunya 

- Kanker 

- Gagal ginjal 

- Imunosupresi 

- Lymphedema 

- Leukositopenia 

- Gangguan fungsi hati 

d. Defisit Nutrisi 

Definisi: Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme 

Penyebab:  

- Ketidakmampuan menelan makanan 

- Ketidakmampuan mencerna makanan 

- Ketidakmampuan mengabsorbsi nutrient 

- Peningkatan kebutuhan metabolisme 

- Faktor ekonomi 

- Faktor psikologis 

Gejala dan Tanda Mayor 

Objektif: Berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif  

- Cepat merasa kenyang, kram/nyeri pada abdomen, penurunan 

nafsu makan  

 Objektif  

- Bising usus hiperaktif  
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- Otot pengunyah dan menelan lemah  

- Membrane mukosa pucat  

- Sarawan  

- Penurunan serum albumin  

- Rambut rontok yang berlebihan 

- Diare. 

Kondisi klinis terkait: 

- Stroke 

- Parkinson  

- Morbus syndrome 

- Cerebral palsy 

- Cleft lip 

- Cleft palate 

- Amyotropic lateral sclerosis 

- Kerusakan neuromoskuler 

- Luka bakar 

- Kanker 

- Infeksi 

- AIDS 

e. Gangguan Pola Tidur 

Definisi: Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor 

eksternal. 

Penyebab: 

- Hambatan lingkungan  

- Kurang control tidur 

- Kurang privasi 

- Restraint fisik 

- Ketiadaan teman tidur 

- Tidak familiar dengan peralatan tidur 
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Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif   

- Mengeluh sulit tidur 

- Mengeluh sering terjaga saat tidur 

- Mengeluh tidak puas setelah tidur  

- Mengeluh pola tidur yang berubah  

- Mengeluh istirahat yang tidak cukup 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif  

- Mengeluh kemampuan beraktivitas yang menurun 

Kondisi klinis terkait 

- Nyeri/kolik 

- Hipertiroidisme 

- Kecemasan 

- Penyakit paru obstruktif kronis 

- Kehamilan 

- Pasca partum 

- Kondisi pasca operasi 

3. Intervensi Keperawatan 

No Masalah 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 

Intervensi Rasional 

1. Nyeri akut Tingkat nyeri 

menurun 
Manajemen nyeri: 

Observasi 

- Identifikasi lokasi, 

durasi, frekuensi, 

karakteristik, kualitasn 

dan  intensitas nyeri. 

 

 

 

- Identifikasi factor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

- Monitor efek samping 

dari penggunaan 

analgetik. 

 

 

- Merupakan hal yang 

amat penting untuk 

memilih intervensi 

yang cocok dan untuk 

mengevaluasi 

keefektifan dari terapi 

yang diberikan. 

- Melihat faktor pencetus 

yang memicu adanya 

nyeri. 

- Mencegah adanya 

alergi obat pada pasien. 
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Terapeutik 

- Berikan teknik non 

farmakologis pengurang 

rasa nyeri (mis. hipnosis, 

imajinasi terbimbing, 

akupresur, terapi 

musik,terapi pijat, 

aromaterapi,terknik, 

kompres dingin atau 

hangat). 

- Kontrol lingkungan yang 

dapat memperberat rasa 

nyeri (mis. Pencahayaan, 

suhu ruangan, 

kebisingan). 

Edukasi 

- Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu nyeri 

- Jelaskan strategi 

meredakan nyeri. 

 

 

- Anjurkan memonitor 

nyeri secara mandiri 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgetik 

Terapi relaksasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya 

penurunan tingkat 

energy, ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau 

adanya gejala lain yang 

dapat mengganggu 

kemampuan kognitif. 

- Periksa ketegangan otot, 

tekanan darah, frekuensi 

nadi, dan suhu sebelum 

dan setelah latihan. 

- Monitor respon terhadap 

relaksasi. 

 

Terapeutik 

- Ciptakan lingkungan 

yang tenang dan tanpa 

gangguan dengan 

pencahayaan dan suhu 

ruangan yang  nyaman. 

 

- Mengendalikan atau 

meredakan rasa nyeri. 

 

 

 

 

 

 

 

- Adanya lingkungan 

yang nyaman dapat 

mempengaruhi kualitas 

nyeri yang dirasakan 

dapat berkurang. 

 

- Menambah 

pengetahuan pasien. 

- Pasien mengetahui 

tindakan yang akan 

dilakukan ketika nyeri 

dirasakan. 

- Memandirikan pasien 

dalam mengontrol 

nyeri. 

- Analgetik dengan 

teratur dapat 

mengurangi rasa nyeri. 

 

- Membantu untuk 

pemberian intervensi. 

 

 

 

 

 

- Mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial. 

 

- Mengetahui apakah 

pasien mampu untuk 

melakukan relaksasi 

atau tidak. 

- Memberikan rasa aman 

dan nyaman kepada 

pasien. 
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- Gunakan pakaian yang 

longgar. 

 

- Gunakan nada suara yang 

lembut dengan irama 

lambat serta berirama 

Edukasi 

- Jelaskan manfaat, tujuan, 

jenis dan batasan 

relaksasi yang tersedia 

(mis. Music, meditasi, 

napas dalam, relaksasi 

otot progresif) 

- Anjurkan mengambil 

posisi yang  nyaman. 

 

- Anjurkan untuk rileks 

dan merasakan sensasi 

relaksasi  

- Anjurkan agar sering 

mengulangi atau melatih 

teknik yang telah dipilih 

Pemberian Analgesik 

Observasi 

- Identifikasi karakteristik 

dari nyeri (mis. Durasi, 

Frekunesi, Pencetus, 

Pereda, Lokasi, Kualitas,  

Intensits). 

- Identifikasi adanya 

riwayat alergi obat 

- Monitor tanda-tanda vital 

sebelum dan setelah 

pemberian analgesic 

Terapeutik 

- Tetapkan target 

efektifitas analgesic agar 

mengoptimalkan respons 

pasien 

- Dokumentasikan respons 

pada efek analgesic serta 

efek yang tidak 

diinginkan 

Edukasi 

- Jelaskan efek dari terapi 

serta efek samping obat 

 

 

 

 

- Memudahkan pasien 

dalam melakukan 

relaksasi. 

- Pasien merasa dihargai 

dan pasien mampu 

mengikuti relaksasi. 

 

- Pasien mendapatkan 

informasi yang baru 

tentang relaksasi. 

 

 

 

- Agar pasien tetap dalam 

kondisi yang nyaman 

dan aman. 

- Pasien dapat meraskan 

sensasi relaksasi 

dengan baik. 

- Membantu mengurangi 

rasa nyeri. 

 

 

 

- Memudahkan dalam 

pemberian intervensi 

dengan baik. 

 

 

- Mencegah keracunan 

obat. 

- Melihat perbedaan 

sebelum dan setelah 

pemberian obat. 

 

- Target efektifitas 

analgesic untuk 

pencapaian respon 

pasien yang optimal. 

-  Memantau  

perkembangan kondisi 

pasien. 

 

 

- Mengetahui efek dari 

terapi dan efek samping 

yang berbahaya. 
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Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgesik untuk dosis dan 

jenisnya, sesuai indikasi 

Terapi Murottal 

Observasi 

- Identifikasi aspek yang 

akan difokuskan dalam 

terapi (mis. Stimulasi, 

relaksasi, konsentrasi dan 

pengurangan nyeri) 

- Identifikasi jenis terapi 

yang digunakan 

berdasarkan keadaan dan 

kemampuan pasien 

(mendengarkan atau 

membaca Al-Quran). 

Terapeutik 

- Posisikan dalam posisi 

dan lingkungan yang 

nyaman 

- Batasi rangsangan 

eksternal selama terapi 

yang dilakukan  (mis. 

Lampu, suara, 

pengunjung, panggilan 

telfon) 

- Putar rekam yang telah 

ditetapkan 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dan 

manfaat terapi 

- Anjurkan memusatkan 

perhatian atau pikiran 

and pada lantunan ayat 

Al-Quran. 

 

- Membantu meredakan 

nyeri pasien. 

 

 

 

- Memudahkan 

pemberian terapi 

murottal. 

 

 

- Memudahkan 

pemilihan  jenis terapi 

yang akan diberikan 

kepada pasien. 

 

 

 

- Mengurangi rasa nyeri. 

 

 

- Memudahkan 

penghayatan saat terapi 

murottal.  

 

 

 

- Pasien dapat 

mendengarkan dan 

menikmati. 

- Supaya pasien mengerti 

diberikan tindakan ini. 

- Mengalihkan 

perasaandan rasa nyeri 

pasien. 

2 Nyeri kronis Nyeri 

menurun  
Manajemen Nyeri 

Observasi  

- Identifikasi skala, 

kualitas, lokasi, durasi, 

karakteristik, intensitas 

dan frekuensi nyeri. 

- Identifikasi terhadap 

respon nyeri yang non 

verbal. 

 

- Identifikasi factor yang 

memperberat serta 

meringankan nyeri. 

 

 

 

- Memudahkan 

intervensi yang tepat. 

 

 

- Respon non verbal 

dapat menjadi data 

pendukung kejadian 

nyeri.  

- Mengetahui hal-hal 

yang mampu 

memperberat ataupun 
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- Identifikasi pengetahuan 

serta keyakinan pasien 

tentang nyeri.  

 

- Identifikasi adanya 

pengaruh aspek budaya 

pada respon nyeri. 

 

- Identifikasi pengaruh 

nyeri terhadap kualitas 

hidup pasien. 

 

- Monitor keberhasilan 

terapi komplementer 

yang telah diberikan 

- Monitor efek samping 

dari penggunaan 

analgetik 

Terapeutik 

- Berikan teknik non 

farmakologis agar 

mengurangi rasa nyeri( 

mis.hipnosis, 

aromaterapi,terknik 

imajinasi terbimbing 

akupresur, terapi 

musik,terapi pijat,  

kompres dingin atau 

hangat). 

- Kontrol lingkungan yang 

dapat memperberat rasa 

nyeri (mis.kebisingan, 

suhu ruangan, 

pencahayaan) 

- Fasilitasi kebutuhan 

istirahat  tidur pasien. 

- Pertimbangkan jenis dan 

sumber nyeri pada 

pemilihan strategi yang 

dapat meredakan rasa 

nyeri. 

Edukasi 

- Jelaskan penyebab, 

pemicu dan periode 

nyeri. 

- Jelaskan strategi untuk 

meredakan nyeri. 

 

memperingan rasa nyeri 

pasien. 

- Pengetahuan dan 

keyakinan dapat 

mendukung intervensi 

yang ada.  

- Aspek budaya dapat 

mempengaruhi perilaku 

dan pengetahuan 

pasien. 

- Mengetahui besar 

pengaruh rasa nyeri 

pada kualitas hidup 

pasien. 

- Mengetahui efektifitas 

intervensi yang telah 

dilakukan.  

- Meminimalkan efek 

samping intervensi 

terapi.  

 

- Mengurangi rasa nyeri 

pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mengurangi faktor 

resiko yang dapat 

menimbulkan/ 

memperberat nyeri. 

 

- Memenuhi kebutuhan 

istrahat pasien. 

- Meningkatkan 

efetifitas interevensi 

yang dipilih.  

 

 

 

- Memberikan informasi 

terkait rasa nyeri yang 

dirasakan pasien. 

- Membantu pasien agar 

dapat mengatasi saat 

rasa nyeri muncul. 
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- Anjurkan pasien untuk 

memonitor nyeri secara 

mandiri. 

 

 

- Anjurkan penggunaan  

analgetik dengan cara  

tepat. 

- Ajarkan teknik 

nonfarmakologis agar 

mengurangi rasa nyeri. 

 

Kolaborasi 

- Kolaborasi dalam 

pemberian analgetik, jika 

perlu 

- Pasien mampu  

mengetahui sendiri 

penyebab, 

karakteristik, lokasi 

ketika nyeri muncul 

- Meminimalkan efek 

samping terapi 

farmakologik.  

- Memudahkan pasien 

agar mampu mengotrol 

nyeri dengan cara yang 

sederhana. 

 

- Mengurangi/ 

menghilangkan rasa 

nyeri yang dirasakan 

pasien 

3 Risiko 

Infeksi 

Resiko 

Infeksi 

menurun 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor adanya tanda 

dan gejala infeksi local. 

 

 

Terapeutik 

- Batasi jumlah 

pengunjung. 

- Cuci tangan sebelum dan 

setelah kontak di pasien 

serta lingkungan 

- Pertahankan teknik 

aseptic di pasien berisiko 

infeksi 

Edukasi 

- Jelaskan tanda serta 

gejala infeksi. 

 

- Ajarkan cara mencuci 

tangan yang benar 

Perawatan Luka 

Observasi 

- Monitor karakteristik 

luka (mis. Warna, 

drainase, bau dan ukuran) 

 

- Monitor tanda-tanda 

infeksi 

Terapeutik 

- lepaskan balutan dan 

plester secara perlahan 

 

 

- Memberikan informasi 

tentang adanya tanda 

dan gejala infeksi untuk 

diberikan intervensi. 

- Meminimalisir 

penyebaran infeksi 

kepada pasien. 

- Mencegah terjadinya 

infeksi. 

 

- Mencegah masuknya 

mikroorganisme dan 

terjadinya infeksi. 

 

- Memberikan informasi 

kepada pasien tentang 

resiko infeksi. 

- Mencegah terjadinya 

Infeksi dan menjaga 

kebersihan. 

 

- Memberika informasi 

untuik menetukan 

intervensi yang akan 

diberikan kepada pasien 

- Mengetahui ada 

tidaknya tanda-tanda 

infeksi.  

- Meminimalkan 

stimulus nyeri  
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- Cukur rambut di sekitar 

luka. 

- Bersihkan dengan cairan 

NaCl atau pembersih 

nontoksik 

- Bersihkan jaringan 

nekrotik 

- Berikan salep yang 

sesuai kulit 

- Pasang balutan yang 

sesuai jenis luka 

- Pertahankan teknik steril 

ketika melakukan 

perawatan pada luka 

- Ganti balutan yang 

disesuaikan jumlah 

eksudat serta drainase 

- Jadwalkan perubahan 

posisi tiap 2 jam atau 

sesuaikan kondisi pasien 

- Berikan diet dengan 

kalori 30-35 

kkal/kgBB/hari dan 

protein 1,25 1,5 

g/kg/BB/hari 

- Berikan terapi TENS 

(Stimulasi Saraf 

transkutaneous) 

Edukasi 

- Jelaskan tanda dan gejala 

infeksi. 

 

 

- Ajarkan prosedur 

perawatan luka secara 

mandiri. 

 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

antibiotik 

Manajemen lingkungan 

Observasi 

- Identifikasi keamanan 

dan kenyamanan 

lingkungan 

Terapeutik 

- Atur suhu lingkungan 

yang sesuai. 

 

- Memudahkan akses ke 

sekitar luka  

- Meminimalkan resiko 

infeksi.  

 

- Memberikan peluang 

munculnya jaringan 

baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Memberikan informasi 

untuk menerapkan 

intervensi yng akan 

diberikan kepada pasien 

- Keluarga pasien atau 

pasien dapat melakukan 

dengan mandiri dan 

bisa di praktekkan saat 

di rumah. 

- Mencegah dan 

mengatasi infeksi 

bakteri. 

 

- Menciptakan situasi 

yang aman dan nyaman. 

 

 

- Memberikan kondisi 

ruangan yang nyaman 

untuk pasien. 
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- Sediakan tempat tidur 

dan lingkungan yang 

bersih dan nyaman. 

  

- Izinkan keluarga untuk 

tinggal mendampingi 

pasien 

Edukasi 

- Ajarkan pasien dan 

keluarga/pengunjung 

tentang upaya 

pencegahan infeksi 

- Pasien merasa 

diperhatikan dan dapat 

beristirahat dengan 

baik. 

- Menciptakan situasi 

yang nyaman bagi 

pasien. 

 

- Mengurangi tingkat 

terjadinya infeksi. 

4 Defisit 

Nutrisi 

Defisit nutrisi 

membaik  
Manajemen Nutrisi 

Observasi 

- Identifikasi status nutrisi 

 

 

 

 

- Identifikasi adanya alergi 

dan intoleransi pada 

makanan. 

 

 

 

- Monitor asupan makanan. 

 

 

- Monitor hasil 

pemeriksaan laboratoium 

 

 

 

 

Terapeutik 

- Hidangkan  makanan 

dengan tampilan menarik 

dan suhu makanan yang 

tepat. 

- Sajikan makanan yang 

kaya akan serat 

Edukasi  

- Anjurkan posisi duduk, 

jika mampu  

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian 

medikasi sebelum makan. 

 

- Kolaborasi dengan  

nutrisionis dalam 

 

 

- Mengetahui status 

nutrisi terkini pasien 

serta masalah dalam 

pemenuhan nutrisi 

pasien 

- Mengetahui jenis 

makanan yang dapat 

menimbulakan alergi 

pada pasien dan 

hambatan pasien dalam 

pemenuhan nutrisi. 

- Mengetahui jenis dan 

jumlah makanan yang 

dikonsumsi pasien 

- Kadar albumin yang 

rendah dalam 

pemeriksaan darah 

dapat 

meningindikasikan 

pasien mengalami 

malnutrisi. 

- Menarik minat pasien 

agar kebutuhan nutrisi 

terpenuhi. 

 

- Mencegah terjadinya 

konstipasi 

 

- Memudahkan proses 

pencernaan makanan ke 

lambung 

- Membantu pasien dapat 

menghabiskan porsi 

makanannya. 

- Memberikan asupan 

nutrisi yang sesuai 
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penentuan jenis nutrient 

dan  jumlah kalori yang 

dibutuhkan 

dengan kebutuhan 

pasien. 

5 Gangguan 

pola tidur  

 

Pola tidur 

membaik  

 

Observasi  

- Identifikasi pola 

aktivitas dan tidur  

- Identifikasi faktor 

pengganggu tidur  

Terapeutik  

- Modifikasi lingkungan. 

 

 

 

- Batasi waktu tidur siang, 

jika perlu  

 

- Fasilitasi 

menghilangkan stress 

sebelum tidur  

Edukasi  

- Jelaskan pentingnya 

tidur cukup selama sakit  

- Anjurkan menepati 

kebiasaan waktu tidur. 

 

- Anjurkan menghindari 

makanan/ minuman 

yang mengganggu tidur  

 

- Mengetahui pola 

aktivitas tidur pasien. 

- Meminimalkan 

gangguan tidur pasien.  

 

- Lingkungan yang 

nyaman membuat 

pasien santai dan 

merasa rileks. 

- Memaksimalkan 

durasi tidur saat malam 

hari. 

- Agar pasien dapat 

memulai tidur dengan 

perasaan rileks.  

 

- Menambah 

pengetahuan pasien. 

- Agar tidak menggangu 

irama sirkadian tubuh 

pasien.  

- Meminimalkan 

makanan/minuman 

yang dapat menggangu 

tidur pasien.  
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BAB X - TUMOR COLLI 

 

A. KONSEP MEDIS 

1. Defenisi 

Menurut National Cancer Institute (2019) tumor adalah massa 

jaringan abnormal yang dihasilkan ketika sel membelah lebih dari normal 

dan melebihi pembelahan yang seharusnya. Tumor bisa jinak (bukan 

kanker) atau ganas (kanker), tumor biasa juga disebut neoplasma 

(pertumbuhan abnormal tetapi bukan kanker). 

Tumor Colli adalah pembesaran, pembengkakan atau pertumbuhan 

abnormal diantara dasar tengkorak hingga klavikula. Massa leher pada 

pasien dewasa harus dianggap ganas sampai terbukti sebaliknya. Massa 

leher yang bersifat metastatis cenderung asimtomatik yang membesar 

perlahan-lahan. Tumor Colli dapat bersifat jinak seperti kista dan 

hemangioma dan bersifat ganas seperti limfoma non Hodgkin (Brunner 

& Suddarth, 2014). Tumor Colli biasanya bersifat kongenital yang 

muncul pada area segitiga anterior atau posterior leher diantara clavikula 

bagian inferior dan mandibular serta bagian dasar tengkorak superior  

(Lubis, 2010). 

2. Etiologi 

Secara umum, penyebab dari tumor colli dijabarkan sebagai berikut 

(Tanto dkk, 2014): 

a. Zat Karsinogen kimiawi yang dapat bersifat alamia atau sintetis 

b. Zat Karsinogen fisik 

c. Beberapa jenis Hormon 

d. Beberapa jenis Virus, misalnya Transducin Beta Like 1 (TBL-I) , 

Hepatitis B (HBV), Human Papillomavirus (HPV),  Epstein- Barr 

Virus (EBV) 

e. Pola hidup yang tidak sehat 
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f. Beberapa jenis parasit, misalnya schistoma hematobium 

g. Penyakit keturunan  (riwayat anggota keluarga yang memiliki 

penyakit yang sama) 

h. Penurunan sistem imunitas 

3. Klasifikasi Tumor 

Berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis pada jaringan dan 

tumor maka dibuat klasifikasi patologik tumor. Klasifikasi tumor yang 

berkembang dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu (Brunner & Suddarth, 

2014): 

a. Neoplasma yang bersifat ganas  

Neoplasma bersifat ganas disebabkan karena sel yang berkembang 

secara abnormal dan terus menerus sehingga merusak jaringan atau 

organ tempat tumbuhnya 

b. Neoplasma yang bersifat jinak 

Neoplasma bersifat jinak disebabkan dengan pertumbuhan massa 

yang bersifat menetap, memiliki batas yang tegas serta tidak merusak 

jaringan sekitar tumbuhnya, selain ini neoplasma ini dapat pula 

tumbuh membesar dan dapat bersifat ekpansif pada jaringan 

sekitarnya namun tidak bermetastase. 

4. Patofisiologi 

Sel tumor adalah sel tubuh yang telah mengalami transformasi dan 

tumbuh secara autonom terlepas dari kendali pertumbuhan sel normal 

hingga sel ini berbeda dalam bentuk dan strukturnya dari sel normal 

lainnya. Perbedaan sifat dari sel tumor tergantung pada besarnya 

penyimpangan dalam bentuk dan fungsinya, autonominya dalam 

pertumbuhan, kemampuan dalam berinfiltrasi serta menyebabkan 

metastase. Umumnya tumor mulai bertumbuh dari satu sel di suatu tempat 

(unisentrik), tetapi kadang tumor juga berasal dari beberapa sel dalam satu 

organ (multisentrik) atau dari beberapa organ (multiokuler) pada waktu 
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yang bersamaan (sinkron) atau waktu yang berbeda (metakron) (Brunner 

& Suddarth, 2014).    

Sepanjang pertumbuhan tumor masih terbatas di organ tempat 

asalnya maka tumor disebut mencapai tahap local, namum apabila telah 

terjadi infiltrasi ke organ sekitarnya maka dikatakan telah mencapai tahap 

invasive atau infiltratif . Sel tumor bersifat tumbuh terus sehingga 

semakin lama maka akan semakin besar dan mendesak jaringan 

sekitarnya. Pada neoplasma sel akan tumbuh sambil menyusup dan 

merembes ke jaringan di sekitarnya dan dapat meninggalkan sel induk 

masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe, sehingga dapat terjadi 

penyebaran hematogen dan limfatogen (Brunner & Suddarth, 2014). 

5. Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis dari tumor coli adalah sebagai berikut (Tanto dkk, 

2014): 

a. Terdapat benjolan yang mudah digerakan 

b. Pertumbuhan amat lambat  

c. Tidak memberikan keluhan. 

d. Paralisis fasial unilateral 

e. Pembesaran tumor di leher, hal ini merupakan gejala yang sering 

mendorong pasien pergi ke dokter 

6. Pemeriksaan Diagnostik 

Penegakan diagnostik untuk tumor colli membutuhkan beberapa 

pemeriksaan diantaranya (Syamsuhidrajat & Jong, 2010):  

a. Pemeriksaan fisik 

1) Inspeksi 

a) Benjolan tampak terlihat pada area leher lateral atau bagian 

depan 

b) Penekanan pada area trakea, biasanya dapat menyebabkan 

pasien sesak 
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2) Palpasi 

a) Saat meraba area tiroid terdapat benjolan yang akan ikut 

keatas saat menelan 

b) Pada tumor primer dapat berupa nodul soliter atau multiple 

dengan konsistensi yang bervariasi dari kistik hingga keras 

yang bergantung dari jenis patologi anatominya tetapi 

biasanya massa yang merupakan suatu karsinoma berukuran 

>4 cm dengan      konsistensi keras dan tidak bisa 

digerakkan dari dasarnya.  

c) Pada beberapa kasus meskipun tampak pembesaran pada 

kelenjar namun tidak disertai dengan gejala sesak nafas, tetap 

harus dicurigai terjadinya penekanan pada trakea. Stridor 

biasanya dapat muncul ketika dilakukan penekanan pada area 

lobus lateral Kelenjar 

d) Saat palpasi juga memperhatikan adanya pembesaran kelenjar 

getah bening atau tidak 

e) Metastase pada tahap yang lanjut biasanya memunculkan 

benjolan pada area tulang belakang, clavicula, sternum, 

beberapa organ lagi juga perlu diperhatiakn seperti hati, paru, 

ginjal dan otak 

b. Pemeriksaan penunjang 

1) Laboratorium 

a) Pemeriksaan untuk menilai fungsi tiroid dengan 

memperhatikan adanya peningkatan kadar ft4 dan tshs 

b) Pemeriksaan kadar kalsitonis dan vma pada pasien yang 

dicurigai dengan karsinoma medulare 

2) Radiologi 

a) Foto polos dengan metode soft tissue technique bila tumornya 

besar  
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b) Foto polos dengan posisi leher hiperekstensi pada leher ap dan 

lateral 

c) Foto Thorax pa untuk mengatahui adanya penekanan pada 

trakea dan mengetahui adanya metastase tumor 

d) Pemeriksaan esofogogram jika ada tanda infiltrasi ke 

esophagus 

e) Foto tulang belakang jika ada tanda metastase 

f) Pemeriksaan CT Scan atau MRI untuk mengetahui batas 

metastase  tumor dan staging karsinoma 

3) Ultrasonografi 

Pemeriksaan ultrasonografi dilakukan supaya dapat 

mengidentifikasi nodul yang masih kecil, atau multiple atau yang 

tidak dapat dideteksi dengan teknik palpasi, serta pemebsara pada 

kelenjar getah bening.  

4) Pemeriksaan histopatologi menggunakan  parafin coupe 

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan definitif atau gold 

standar. 

7. Penatalaksanaan 

Tumor colli membutuhkan tindakan penanganan apabila 

menimbulkan gangguan pada organ-organ di sekitar leher atau berpotensi 

untuk berkembang menjadi tumor ganas. Tumor yang berpeluang menjadi 

kanker perlu mendapatkan penanganan, yang umumnya berupa operasi, 

imunoterapi, kemoterapi, radioterapi (terapi radiasi) atau terapi kanker 

yang ditargetkan (Firdaus, 2018). 

8. Prognosis 

Pada jenis tumor yang bersifat jinak biasanya dapat mencapai 

100% dalam rentang lima tahun, dan pada tumor yang bersifat ganas 

biasanya angka bertahan hidup antara 70% hingga 90% pada stage dini 

dan 20% hingga 30% pada stage lanjut. Resiko rekurensi regional dan 
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daerah yang lebih adalah sekitar 15% hingga 20% dan sering terjadi pada 

kasus invasi perineural (Syamsuhidrajat & Jong, 2010). 

 

B. KONSEP KEPERAWATAN 

1. Pengkajian 

Pengkajian yang dilakukan pada pasien-pasien dengan tumor colli yaitu 

(Brunner & Suddarth, 2014): 

a. Identitas klien 

Mencakup nama, usia (kebanyakan terjadi di usia tua), jenis kelamin, 

pendidikan , alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam 

masuk rumah sakit,  nomor register dan diagnosa medis. 

b. Persiapan untuk pemeriksaan penunjang 

Laboratorium: urine, hematologi rutin, patologi anatomi.  

Radiologi: foto thoraks, USG. 

c. Pemeriksaan fisik 

1) Sistem Integumen  

- Perhatikan  adanya massa, ulkus, serta  keluhan nyeri 

- Perhatikan  adanya gatal pada kulit, kemerahan pada kulit,  

serta eritema  

- Perhatikan adanya perubahan warna atau pigmentasi kulit 

- Perhatikan kondisi mukosa mulut, gigi, gusi dan lidah 

2) Sistem Gastrointestinalis 

- Kaji durasi, frekuensi, waktu mulai serta berat ringannya mual 

dan muntah setelah kemoterapi 

- Perhatikan adanya perubahan keseimbangan cairan dan 

elektrolit 

- Kaji adanya diare atau konstipasi  

- Kaji kemungkinan penurunan nafsu makan 

- Kaji : jaundice, nyeri abdomen kuadran atas kanan 
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3) Sistem Hematopoetik 

- Kaji Netropenia 

- Kaji adanya tanda-tanda infeksi 

- Auskultasi bagian paru-paru  

- Perhatikan kemampuan  batuk produktif dan perubahan pola 

nafas atau sesak 

- Kaji perubahan suhu 

- Kaji trombositopenia : <50.000/m3 – menengah, <20.000/m3 

- Kaji kemungkinan anemia 

- Kaji capilarry refil time dan warna kulit,  

- Kaji adanya sesak, kelemahan, dada berdebar,  dan vertigo 

4) Sistem Respiratorik & Kardiovaskular 

- Kaji terhadap adanya fibrosis paru yang dapat ditandai: 

Dispnoe, kering, batuk nonproduktif  – terutama bleomisin 

- Kaji adanyan tanda-tanda  Congestive Hearth Failure 

- Lakukan pemeriksaan Elektro Kardio Gram 

5) Sistem Neuromuskular 

- Kaji adanya perubahan pada aktifitas motorik  

- Kaji kemungkinan adanya parestesia 

- Evaluasi refleks 

- Kaji adanya ataksia, lemah dan menyeret kaki 

- Kaji kemungkinan gangguan pada pendengaran 

- Diskusikan tentang Activity Daily Living 

6) Sistem genitourinary 

- Kaji frekuensi buang air kecil  

- Perhatikan karakteristik urine meliputi warna, bau dan 

kekeruhan  

- Kaji adanya oliguria, hematuria dan anuria 

- Monitor BUN dan kreatinin 
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2. Diagnosis Keperawatan 

Dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) (2018): 

a. Pola Nafas Tidak Efektif  

Defenisi: Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan 

ventilasi adekuat. 

Penyebab: 

- Depresi pusat pernapasan 

- Hambatan upaya napas 

- Deformitas dinding dada 

- Deformitas tulang dada 

- Gangguan neuromuscular 

- Gangguan neurologis 

- Penurunan energi 

- Obesitas 

- Posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru 

- Sindrom hipoventilasi 

- Kerusakan inervasi diafragma 

- Cedera pada medulla spinalis 

- Efek agen farmakologis  

- Kecemasan 

Batasan karakteristik 

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif: Dispnea 

Objektif 

- Pernapasan otot bantu 

- Fase ekspirasi memanjang 

- Pola napas abnormal  

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: Ortopnea 
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Objektif 

- Pernapasan pursed lip 

- Pernapasan cuping hidung 

- Diameter thoraks AP meningkat 

- Ventilasi semenit menurun 

- Kapasitas vital menurun 

- Tekanan ekspirasi menurun 

- Tekanan inspirasi menurun 

- Ekspansi dada berubah 

b. Intoleransi Aktivitas  

Defenisi: Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-

hari 

Penyebab: 

- Ketidakcukupan energi antara suplai dan kebutuhan oksigen 

- Tirah baring 

- Kelemahan 

- Gaya hidup monoton 

Batasan karakteristik: 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: Mengeluh lelah 

Objektif: Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

- Dispnea saat/setelah melakukan aktivitas 

- Merasa tidak nyaman sesudah beraktivitas 

- Merasa lemah 

Objektif 

- Tekanan darah berubah > 20% dari kondisi istirahat 
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- Gambaran EKG nampak iskemia atau aritmia saat/ setelah 

beraktivitas. 

- Sianosis 

c. Nyeri Akut  

Defenisi: Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak 

atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung 

kurang dari 3 bulan 

Penyebab: 

- Agen pencedera fisiologis 

- Agen pencedera kimiawi 

- Agen pencedera fisik 

Batasan karakteristik 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif; Mengeluh nyeri 

Objektif 

- Tampak meringis 

- Bersikap protektif 

- Gelisah 

- Frekuensi nadi meningkat 

- Sulit tidur 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: Tidak tersedia 

Objektif 

- Tekanan darah meningkat 

- Pola napas berubah 

- Nafsu makan berubah 

- Proses berpikir terganggu 

- Menarik diri 
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-  Berfokus pada diri sendiri 

- Diaforesis 

d. Defisit Nutrisi 

Defenisi: Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

Metabolism 

Penyebab: 

- Ketidakmampuan menelan makanan 

- Ketidakmampuan mencerna makanan 

- Ketidakmampuan mengabsorbsi nutrient 

- Peningkatan kebutuhan metabolism 

- Faktor ekonomi (finansial tidak mencukupi) 

- Faktor psikologis (Stres, enggan untuk makan) 

Batasan karakteristik 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: Tidak tersedia 

Objektif: BB menurun minimal 10% di bawah rentang ideal 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

- Cepat kenyang setelah makan 

- Kram/nyeri abdomen 

- Nafsu makan menurun 

 Objektif 

- Bising usus hiperaktif 

- Otot pengunyah lemah 

- Otot menelan lemah 

- Membran mukosa pucat 

- Sariawan 

- Serum albumin turun 

- Rambut rontok berlebihan 
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- Diare 

3. Intervensi Keperawatan 

No Masalah 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 

Intervensi Rasional 

1 Pola Napas 

Tidak Efektif 

Pola napas 

membaik 
Manajeman jalan napas 

Observasi 

- Monitor pola napas 

(frekuensi, usaha dan 

kedalaman napas) 

- Monitor adanya bunyi 

napas tambahan 

Terapeutik 

- Posisikan seni fowler 

atau fowler 

- Berikan oksigen 

 

Pemantauan respirasi 

Observasi 

- Monitor saturasi 

oksigen 

- Monitor adanya 

sumbatan jalan napas 

Terapeutik 

- Atur interval 

pemantauan respirasi 

yang sesuai dengan 

kondisi pasien 

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan respirasi 

Edukasi 

- Jelaskan tujuan serta 

prosedur pemantauan 

 

 

- Informasikan hasil dari 

pemantauan, jika perlu 

 

 

- Mengetahui jenis 

pernapasan pasien 

 

- Mengkaji abnormalitas 

pernapasan 

 

- Memudahkan 

kepatenan jalan napas 

- Membantu 

memudahkan klien 

dalam bernapas. 

 

- Menilai persentase 

oksigen di perifer 

- Menilai adanya zat 

padat, cair yang 

menutupi jalan napas 

- Menilai kondisi pasien 

yang membutuhkan 

pemantauan lebih 

sering 

- Laporan atas tindakan 

yang telah dilakukan 

perawat 

- Edukasi bagi keluarga 

dan pasien mengenai 

tindakan yang 

dilakukan 

- Informasi bagi pasien 

dan keluarga mengenai 

kondisinya 

2 Intoleransi 

Aktivitas 

Toleransi 

Aktivitas 

Meningkat 

Manajemen energi 
Observasi 

- Identifikasi gangguan 

fungsi tubuh yang 

mengakibatkan 

kelelahan 

- Monitor pola dan jam 

tidur 

 

 

 

 

 

- Mengkaji bagian tubuh 

yang bermasalah yang 

mengakibatkan 

kelelahan. 

- Tidur sangat 

dibutuhkan untuk 

meningkatkan energi 

 

-  
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Terapeutik 

- Sediakan lingkungan 

yang  nyaman dan 

rendah stimulus (mis. 

Kunjungan, cahaya atau 

suara) 

- Lakukan rentang gerak 

aktif dan pasif 

Edukasi 

- Anjurkan tirah baring 

 

 

 

- Anjurkan menghubungi 

perawat jika tanda dan 

gejala kelelahan belum 

berkurang 

Kolaborasi 

- Kolaborasi dengan ahli 

gizi tentang cara 

meningkatkan asupan 

makanan 

 

- Memberikan rasa 

nyaman dan ketenangan 

dalam beristirahat. 

 

 

- Mencegah kekakuan 

pada otot dan 

pengecilan otot 

- Meminimalkan 

pergerakan dan 

membantu 

meningkatkan energi 

- Mengajarkan pasien 

untuk melaporkan 

kondisinya 

 

 

- Membantu 

meningkatkan energi 

melalui diet yang tepat 

3 Nyeri akut Tingkat nyeri 

menurun 
Manajemen nyeri: 

Observasi 

- Identifikasi lokasi, 

durasi, frekuensi, 

karakteristik, kualitasn 

dan  intensitas nyeri. 

 

 

 

- Identifikasi factor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

- Monitor efek samping 

dari penggunaan 

analgetik. 

Terapeutik 

- Berikan teknik non 

farmakologis 

pengurang rasa nyeri 

(mis. hipnosis, 

imajinasi terbimbing, 

akupresur, terapi 

musik,terapi pijat, 

aromaterapi,terknik, 

kompres dingin atau 

hangat). 

- Kontrol lingkungan 

yang dapat 

 

 

- Merupakan hal yang 

amat penting untuk 

memilih intervensi 

yang cocok dan untuk 

mengevaluasi 

keefektifan dari terapi 

yang diberikan. 

- Melihat faktor pencetus 

yang memicu adanya 

nyeri. 

- Mencegah adanya 

alergi obat pada pasien. 

 

 

- Mengendalikan atau 

meredakan rasa nyeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adanya lingkungan 

yang nyaman dapat 
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memperberat rasa nyeri 

(mis. Pencahayaan, 

suhu ruangan, 

kebisingan). 

Edukasi 

- Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu 

nyeri 

- Jelaskan strategi 

meredakan nyeri. 

 

 

- Anjurkan memonitor 

nyeri secara mandiri 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgetik 

Terapi relaksasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya 

penurunan tingkat 

energy, 

ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau 

adanya gejala lain yang 

dapat mengganggu 

kemampuan kognitif. 

- Periksa ketegangan 

otot, tekanan darah, 

frekuensi nadi, dan 

suhu sebelum dan 

setelah latihan. 

- Monitor respon 

terhadap relaksasi. 

 

Terapeutik 

- Ciptakan lingkungan 

yang tenang dan tanpa 

gangguan dengan 

pencahayaan dan suhu 

ruangan yang  nyaman. 

- Gunakan pakaian yang 

longgar. 

 

- Gunakan nada suara 

yang lembut dengan 

irama lambat serta 

berirama. 

 

 

mempengaruhi kualitas 

nyeri yang dirasakan 

dapat berkurang. 

 

 

- Menambah 

pengetahuan pasien. 

 

- Pasien mengetahui 

tindakan yang akan 

dilakukan ketika nyeri 

dirasakan. 

- Memandirikan pasien 

dalam mengontrol 

nyeri. 

- Analgetik dengan 

teratur dapat 

mengurangi rasa nyeri. 

 

- Membantu untuk 

pemberian intervensi. 

 

 

 

 

 

 

- Mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial. 

 

 

- Mengetahui apakah 

pasien mampu untuk 

melakukan relaksasi 

atau tidak. 

- Memberikan rasa aman 

dan nyaman kepada 

pasien. 

 

 

- Memudahkan pasien 

dalam melakukan 

relaksasi. 

- Pasien merasa dihargai 

dan pasien mampu 

mengikuti relaksasi. 
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Edukasi 

- Jelaskan manfaat, 

tujuan, jenis dan 

batasan relaksasi yang 

tersedia (mis. Music, 

meditasi, napas dalam, 

relaksasi otot progresif) 

- Anjurkan mengambil 

posisi yang  nyaman. 

 

- Anjurkan untuk rileks 

dan merasakan sensasi 

relaksasi  

- Anjurkan agar sering 

mengulangi atau 

melatih teknik yang 

telah dipilih 

Pemberian Analgesik 

Observasi 

- Identifikasi 

karakteristik dari nyeri 

(mis. Durasi, Frekunesi, 

Pencetus, Pereda, 

Lokasi, Kualitas,  

Intensits). 

- Identifikasi adanya 

riwayat alergi obat 

- Monitor tanda-tanda 

vital sebelum dan 

setelah pemberian 

analgesic 

Terapeutik 

- Tetapkan target 

efektifitas analgesic 

agar mengoptimalkan 

respons pasien 

- Dokumentasikan 

respons pada efek 

analgesic serta efek 

yang tidak diinginkan 

Edukasi 

- Jelaskan efek dari terapi 

serta efek samping obat 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgesik untuk dosis 

dan jenisnya, sesuai 

indikasi 

 

 

 

- Pasien mendapatkan 

informasi yang baru 

tentang relaksasi. 

 

 

 

- Agar pasien tetap dalam 

kondisi yang nyaman 

dan aman. 

- Pasien dapat meraskan 

sensasi relaksasi dengan 

baik. 

- Membantu mengurangi 

rasa nyeri. 

 

 

 

 

- Memudahkan dalam 

pemberian intervensi 

dengan baik. 

 

 

 

- Mencegah keracunan 

obat. 

- Melihat perbedaan 

sebelum dan setelah 

pemberian obat. 

 

 

- Target efektifitas 

analgesic untuk 

pencapaian respon 

pasien yang optimal. 

-  Memantau  

perkembangan kondisi 

pasien. 

 

 

- Mengetahui efek dari 

terapi dan efek samping 

yang berbahaya. 

- Membantu meredakan 

nyeri pasien. 
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Terapi Murottal 

Observasi 

- Identifikasi aspek yang 

akan difokuskan dalam 

terapi (mis. Stimulasi, 

relaksasi, konsentrasi 

dan pengurangan nyeri) 

- Identifikasi jenis terapi 

yang digunakan 

berdasarkan keadaan 

dan kemampuan pasien 

(mendengarkan atau 

membaca Al-Quran). 

Terapeutik 

- Posisikan dalam posisi 

dan lingkungan yang 

nyaman 

- Batasi rangsangan 

eksternal selama terapi 

yang dilakukan  (mis. 

Lampu, suara, 

pengunjung, panggilan 

telfon) 

- Putar rekam yang telah 

ditetapkan 

 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dan 

manfaat terapi 

- Anjurkan memusatkan 

perhatian atau pikiran 

and pada lantunan ayat 

Al-Quran. 

 

 

- Memudahkan 

pemberian terapi 

murottal. 

 

 

- Memudahkan 

pemilihan  jenis terapi 

yang akan diberikan 

kepada pasien. 

 

 

 

- Mengurangi rasa nyeri. 

 

 

- Memudahkan 

penghayatan saat terapi 

murottal.  

 

 

 

- Pasien dapat 

mendengarkan dan 

menikmati. 

 

- Supaya pasien mengerti 

diberikan tindakan ini. 

- Mengalihkan 

perasaandan rasa nyeri 

pasien. 

4 Defisit 

Nutrisi 

Defisit nutrisi 

membaik  
Manajemen Nutrisi 

Observasi 

- Identifikasi status nutrisi 

 

 

 

 

- Identifikasi adanya 

alergi dan intoleransi 

pada makanan. 

 

 

 

- Monitor asupan 

makanan. 

 

 

 

- Mengetahui status 

nutrisi terkini pasien 

serta masalah dalam 

pemenuhan nutrisi 

pasien 

- Mengetahui jenis 

makanan yang dapat 

menimbulakan alergi 

pada pasien dan 

hambatan pasien dalam 

pemenuhan nutrisi. 

- Mengetahui jenis dan 

jumlah makanan yang 

dikonsumsi pasien. 
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- Monitor hasil 

pemeriksaan 

laboratoium 

 

 

 

Terapeutik 

- Hidangkan  makanan 

dengan tampilan 

menarik dan suhu 

makanan yang tepat. 

- Sajikan makanan yang 

kaya akan serat 

Edukasi  

- Anjurkan posisi duduk, 

jika mampu  

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian 

medikasi sebelum 

makan. 

- Kolaborasi dengan  

nutrisionis dalam 

penentuan jenis nutrient 

dan  jumlah kalori yang 

dibutuhkan 

- Kadar albumin yang 

rendah dalam 

pemeriksaan darah 

dapat 

meningindikasikan 

pasien mengalami 

malnutrisi. 

- Menarik minat pasien 

agar kebutuhan nutrisi 

terpenuhi. 

 

- Mencegah terjadinya 

konstipasi 

 

- Memudahkan proses 

pencernaan makanan ke 

lambung 

- Membantu pasien dapat 

menghabiskan porsi 

makanannya. 

- Memberikan asupan 

nutrisi yang sesuai 

dengan kebutuhan 

pasien. 
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BAB XI - TUMOR PHYLLODES 

 

A. KONSEP MEDIS 

1. Definisi 

Tumor Phyllodes merupakan jenis tumor jinak yang 

kebanyakannya hanya terjadi pada bagian payudara wanita yang 

berkembang dari stroma intralobular payudara yang memiliki sifat yang 

besar dan cepat berkembang. Penamaan dari tumor ini berasa dari bahasa 

yunani yakni cystosarcoma phyllodes yang terdiri dari dua kata, sarcoma 

yang memiliki arti  tumor yang berdaging dan kata Phyllo yang berarti 

daun. 

2. Etiologi 

Tumor filodes secara nyata berhubungan dengan fibroadenoma 

dalam beberapa kasus, karena pasien dapat memiliki kedua lesi dan 

gambaran histologis kedua lesi mungkin terlihat pada tumor yang sama. 

Studi yang dilakukan oleh  Noguchi dan kolega meyakinkini bahwa tumor 

filodes memiliki asal yang sama dengan fibroadenoma, fibroadenoma 

tertentu dapat berkembang menjadi tumor filodes. 

Studi lain oleh Yamashita dkk, mengamati peranan 

immunoreactive endothelin 1 (irET-1), contoh perilaku dimana ilmu 

pengetahuan modern menjelaskan mekanisme yang akan dengan pasti 

terbukti penting dalam memahami kedua fungsi normal payudara dan 

patologi, sementara memungkinkan pergeseran dalam penekanan dari 

model rodentia ke studi manusia. Level jaringan irET-1 diukur dengan 

ekstrak dari 4 tumor filodes dan 14 fibroadenoma. Immunoreactive 

endothelin 1 dapat dibuktikan dalam semua kasus, namun levelnya jauh 

lebih tinggi pada tumor filodes dibandingkan pada fibroadenoma. 

Endothelin 1 pada prinsipnya merupakan vasokonstriktor kuat, namun 

juga memiliki banyak fungsi lainnya. Ia menyebabkan stimulasi 
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sederhana DNA fibroblas payudara, namun dapat digabungkan dengan 

insulin-like growth factor 1 (IGF-1) untuk menciptakan stimulasi kuat. 

ET-1 tidak terdapat pada sel epitel payudara normal, namun reseptor ET-

1 spesifik terdapat pada permukaan sel stroma normal. Reseptor ET-1 

dijumpai pada permukaan sel dari sel-sel stroma tumor filodes namun sel-

sel immunoreactive ditemukan dalam sel-sel epitel tapi bukan sel-sel 

stroma, memberi kesan bahwa ET-1 disintesis oleh sel epitel tumor 

filodes. Dengan demikian hal tersebut menyediakan kemungkinan 

mekanisme parakrin pada stimulasi pertumbuhan stroma cepat yang 

selalu terlihat bersama tumor filodes. 

3. Klasifikasi 

Tumor phylloides dapat bersifat jinak, sedang atau malignan 

tergantung dari gambaran histologis seperti selularitas stomal, infiltrasi 

pada temi tumor, dan aktivitas mitotic, jenis tumor ini dapat 

dianggapsebagai kanker mammae bahkan dapat berpotensi menjadi 

malignan. 

Klasifikasi Berdasarkan WHO

 

4. Patofisiologi 

Tumor filodes merupakan neoplasma non-epitelial payudara yang 

paling sering terjadi, meskipun hanya mewakili 1% dari tumor payudara. 

Tumor ini memiliki tekstur halus, berbatas tajam dan biasanya bergerak 

secara bebas. Tumor ini adalah tumor yang relatif besar, dengan ukuran 

rata-rata 5 cm. Namun, lesi yang > 30 cm pernah dilaporkan. Tidak seperti 

karsinoma payudara, tumor phyllodes mulai di luar lobulus, dan saluran, 
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di jaringan ikat payudara, yang disebut stroma, yang mencakup ligamen 

dan jaringan lemak yang mengelilingi lobulus, saluran, getah bening, dan 

pembuluh darah di payudara. Selain sel epitel dari saluran dan lobulus, 

tumor phyllodes juga dapat mengandung sel stroma. Mereka 

kemungkinan besar mengembangkan de novo, meskipun telah ada 

laporan perkembangan fibroadenoma menjadi tumor phyllodes.  

5. Manifestasi Klinis 

Tumor ini biasanya menyerang wanita dewasa usia 40-50 tahun, 

sebelum menopause, dan jarang pada remaja. Pasien biasanya datang 

dengan keluhan massa padat, mobile, tidak nyeri, dan berbatas tegas. 

Tumor ini dapat berkembang dengan cepat hanya dalam beberapa Pasien 

dengan metastases dapat menunjukkan gejala dispneu, fatigue, dan nyeri 

tulang. Meskipun tumor jinak tidak bermetastasis, namun tumor ini dapat  

rtumbuh secara agresif dan menimbulkan rekurensi lokal.. Paru-paru 

menjadi tempat metastasis tersering, diikuti tulang, jantung, dan hepar. 

Umumnya tumor yang bermetastasi dapat menimbulkan gejala dalam 

jangka beberapa bulan dan berkembang hingga 12 tahun dari terapi awal. 

6. Pemeriksaan Diagnostik  

a. Pengkajian dan Pemeriksaan Fisik 

Gejala utama yang biasa dirasakan pasien seperti keluhan 

massa padat, mobile, tidak nyeri dan berbatas tegas maupun gelaja 

metástasis. Selain itu, Pengkajian meliputi riwayat sistem reproduksi, 

misalnya usia menarke, usia persalinan pertama, jumlah kehamilan, 

anak, dan keguguran, onset menopause, serta riwayat penggunaan 

agen hormonal, serta riwayat penyakit keluarga yang berhungan 

dengan penyakit ginekologis. 

Pada pemeriksaan fisik dengan teknik palpasi, karakteristik 

tumor biasanya berbatas tegas, padat, mobile dan tidak ada keluahan 

nyeri. Inspeksi  kulit di atas massanya  dan ada tidaknya sekret pada 
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papilla mammae, serta perubahan pada struktur papilla. Jika terdapat 

tanda-tanda metastasil lokas seperti pembesaran kelenjar maka dapat 

dicuriga tumor bersifat malignan. 

 

Gambar 6. Gambaran klinis tumor phylloides 

b. Pemeriksaan Laboratorium 

Pada pemeriksaan laboratorium hingga saat ini belum terdapat 

penanda khusus untuk mengidentifikasi tumor phylloides.  

c. Pemeriksaan Radiologis 

Pada pemeriksaan mammografi san ultrasonografi belum 

mampu digunakan unuk mengidentifikasi jenis tumor yang bersifat 

jinak atau malignan , namun umumnya digunakan untuk mengetahui 

lesi pada mammae, sehingga temuan radiologis tidak dapat dijadikan 

sebagain menjadi alat diagnostik.  

 

Gambar 7 Hasil radiologis tumor phylloides 
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d. Pemeriksaan Sitologi dan Biopsi 

Pemeriksaan sitologi  biasanya tidak adekuat untuk 

menegakkan diagnosis. Meskipun core biopsy lebih baik, tetapi tetap 

dapat terjadi error sampling dan kesulitan dalam membedakannya 

dengan fibroadenoma. Biopsi dengan eksisi terbuka untuk lesi yang 

lebih kecil atau biopsi insisi untuk lesi yang lebih besar merupakan 

metode definitif dalam mendiagnosis tumor phylloides.  

 

 

e. Pemeriksaan Histologis 

Pada pemeriksaan histologi, biasanya ditemukan komponen 

stroma yang bervariasi dan adanya peningkatan fibroblas fusiformis 

dalam stroma. Atipik seluler tingkat tinggi, disertai peningkatan 

selularitas stria dan peningkatan aktivitas mitosis hampir selalu 

ditemukan pada bentuk malignan dari sistosarkoma phylloides. Dari 

segi ultrasturktural didapatkan jika nukleolonema tampak  berlubang-

lubang besar dan banyak sisterna dalam retikulum endoplasmanya.  

Gambar 8. Biopsi jarum halus 7 
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Kadang-kadang gambaran stroma pada tumor phyllodes sukar 

dibedakan dengan gambaran stroma pada fibrosarkoma. Untuk 

membedakannya pada tumor phyllodes ganas ditemukan komponen 

epiteial duktus sedangkan pada fibrosarkoma tidak ada. Untuk 

memastikan adanya sel-sel epitel dapat dilakukan dengan pewarnaa 

EMA (Epithelial Membrane Antigen) dan cytokeratin. 

7. Penatalaksanaan 

Terapi paling utama dalam penatalakssan Tumor phyllodes ialah 

pembedahan dengan cara komplit pada batas yang adekuat. Banyak riset 

menganjurkan batas eksisi 1 cm bisa dianggap sebagai reseksi yang baik. 

Mangi dkk menyebutkan bahwa terjadi rekurensi berhubungan  dengan 

margin eksisi dan tidak berhubungan pada grade dan ukuran tumor. Eksisi 

luas di tumor kecil atau mastektomi simple secara  umum memberikan  

hasil yang memuaskan. Bila telah terjadi infiltrasi maka eksisi di otot-otot 

pektoral perlu dipertimbangkan.  

Gambar 9. Gambaran histologis tumor phyllodes 
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Sama halnya dengan sarcoma pada jaringan lunak, maka  Tumor 

phyllodes juga jarang mengalami metastase di  kelenjar getah bening. 

Riset sebagian besar menunjukkan diseksi  kelenjar getah bening axilla 

tidak rutin dilaksanakan, mengingat jarangnya  infiltrasi pada kelenjar 

getah bening axilla. Norris dan Taylor menyarankan  mastektomi disertai 

diseksi kelenjar getah bening axilla pada bagian bawah, bila didapatkan 

pembesaran kelenjar pada getah bening, tumor berukuran > 4 cm, biopsi 

menunjukkan jenis tumor yang agresif (infiltrasi kapsul, kecepatan 

mitosis yang tinggi, dan derajat selular atipikal tinggi).  Jika terindikasi 

adanya keterlibatan kelenjar getah bening secara klinis atau pemeriksaan 

imaging, maka biopsy jarum dapat dilaksnakan dengan menggunakan 

panduan USG. Jika hasilnya negative maka dapat dipertimbangkan biopsi 

sentinel limfonodi. 

Peran radioterapi dan kemoterapi adjuvan belum begitu jelas dan 

masih kontroversial,  tetapi penggunaan radioterapi dan kemoterapi di 

kasus  sarcoma mengindiasikan kalau keduanya dapat digunakan di tumor 

phyllodes. Chaney dkk menemukan bahwa radioterapi adjuvan bisa 

bermanfaat pada kasus dengan tipe maligna. Kemoterapi dengan 

menggunakan golongan anthracycline, ifosfamide, cisplatin, dan 

etoposide pada banyak riset sebelumnya jarang dipergunakan. Belum 

banyak riset tentang penggunaan terapi hormonal, seperti tamoxifen di 

tumor phyllodes. Secara garis besar, terapi sistemik pada tumor phyllodes 

tidak berbeda dengan terapi pada sarcoma.  

8. Komplikasi 

Komplikasi post operatif yang dapat terjadi setelah pembedahan tumor 

phylloides antara lain: 

a. Infeksi 

b. Pembentukan seroma 

c. Rekurensi lokal dan/atau jauh 
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B. KONSEP  KEPERAWATAN 

1. Pengkajian 

Pengkajian yang dapat dilakukan pada pasien dengan : 

a. Identitas klien 

Meliputi nama, usia (kebanyakan terjadi di usia tua), jenis kelamin, 

pendidikan , alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam 

masuk rumah sakit, nomor register dan diagnosa medis. 

b. Persiapan untuk pemeriksaan penunjang 

Laboratorium: urine, hematologi rutin, patologi anatomi.  

Radiologi: foto thoraks, USG. 

c. Pemeriksaan fisik 

1) Sistem Integumen  

- Perhatikan  adanya massa, ulkus, serta  keluhan nyeri 

- Perhatikan  adanya gatal pada kulit, kemerahan pada kulit,  

serta eritema  

- Perhatikan adanya perubahan warna atau pigmentasi kulit 

- Perhatikan kondisi mukosa mulut, gigi, gusi dan lidah 

2) Sistem Gastrointestinalis 

- Kaji durasi, frekuensi, waktu mulai serta berat ringannya mual 

dan muntah setelah kemoterapi 

- Perhatikan adanya perubahan keseimbangan cairan dan 

elektrolit 

- Kaji adanya diare atau konstipasi  

- Kaji kemungkinan penurunan nafsu makan 

- Kaji : jaundice, nyeri abdomen kuadran atas kanan 

3) Sistem Hematopoetik 

- Kaji Netropenia 

- Kaji adanya tanda-tanda infeksi 

- Auskultasi bagian paru-paru  
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- Perhatikan kemampuan  batuk produktif dan perubahan pola 

nafas atau sesak 

- Kaji perubahan suhu 

- Kaji trombositopenia : <50.000/m3 – menengah, <20.000/m3 

- Kaji kemungkinan anemia 

- Kaji capilarry refil time dan warna kulit,  

- Kaji adanya sesak, kelemahan, dada berdebar,  dan vertigo 

4) Sistem Respiratorik & Kardiovaskular 

- Kaji terhadap fibrosis paru yang ditandai dengan :Dispnoe, 

kering, batuk nonproduktif  – terutama bleomisin 

- Kaji adanyan tanda-tanda  Congestive Hearth Failure 

- Lakukan pemeriksaan Elektro Kardio Gram 

5) Sistem Neuromuskular 

- Kaji adanya perubahan pada aktifitas motorik  

- Kaji kemungkinan adanya parestesia 

- Evaluasi refleks 

- Kaji ataksia, kelemahan dan  menyeret kaki 

- Kaji kemungkinan gangguan pada pendengaran 

- Diskusikan Activity Daily Living 

6)  Sistem genitourinary 

- Kaji frekuensi buang air kecil  

- Perhatikan karakteristik urine meliputi warna, bau dan 

kekeruhan  

- Kaji adanya hematuria, oliguria, anuria 

- Monitor BUN dan kreatinin 

2. Diagnosis Keperawatan 

Menurut PPNI dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) 

(2018) diagnosa keperawatan yang dapat muncul sebagai berikut: 
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a. Pola Nafas Tidak Efektif  

Defenisi: Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan 

ventilasi adekuat. 

Penyebab: 

- Depresi pusat pernapasan 

- Hambatan upaya napas 

- Deformitas dinding dada 

- Deformitas tulang dada 

- Gangguan neuromuscular 

- Gangguan neurologis 

- Penurunan energi 

- Obesitas 

- Posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru 

- Sindrom hipoventilasi 

- Kerusakan inervasi diafragma 

- Cedera pada medulla spinalis 

- Efek agen farmakologis  

- Kecemasan 

Batasan karakteristik: 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: Dispnea 

Objektif: 

- Pernapasan otot bantu 

- Fase ekspirasi memanjang 

- Pola napas abnormal  

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: Ortopnea 

Objektif 

- Pernapasan pursed lip 
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- Pernapasan cuping hidung 

- Diameter thoraks AP meningkat 

- Ventilasi semenit menurun 

- Kapasitas vital menurun 

- Tekanan ekspirasi menurun 

- Tekanan inspirasi menurun 

- Ekspansi dada berubah 

b. Intoleransi Aktivitas  

Defenisi: Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-

hari 

Penyebab: 

- Ketidakcukupan energi antara kebutuhan dan suplai oksigen 

- Tirah baring 

- Kelemahan 

- Gaya hidup yang monoton 

Batasan karakteristik: 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: Mengeluh lelah 

Objektif 

- Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

- Dispnea saat/setelah aktivitas 

- Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas 

- Merasa lemah 

Objektif 

- Tekanan darah berubah > 20% dari kondisi istirahat 

- Gambaran EKG menunjukkan iskemia atau aritmia saat/ setelah 

beraktivitas 
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- Sianosis 

c. Nyeri Akut  

Defenisi: Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak 

atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung 

kurang dari 3 bulan 

Penyebab: 

- Agen pencedera fisiologis 

- Agen pencedera kimiawi 

- Agen pencedera fisik 

Batasan karakteristik: 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: Mengeluh nyeri 

Objektif 

- Tampak meringis 

- Bersikap protektif 

- Gelisah 

- Frekuensi nadi meningkat 

- Sulit tidur 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: (Tidak tersedia) 

Objektif: 

- Tekanan darah meningkat 

- Pola napas berubah 

- Nafsu makan berubah 

- Proses berpikir terganggu 

- Menarik diri 

- Berfokus pada diri sendiri 

- Diaforesis 
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3. Intervensi Keperawatan 

No Masalah 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 

Intervensi Rasional 

1 Pola Napas 

Tidak Efektif 

Pola napas 

membaik 
Manajeman jalan napas 

Observasi 

- Monitor pola napas 

(frekuensi, usaha dan 

kedalaman napas) 

- Monitor adanya bunyi 

napas tambahan 

Terapeutik 

- Posisikan seni fowler 

atau fowler 

- Berikan oksigen 

 

Pemantauan respirasi 

Observasi 

- Monitor saturasi 

oksigen 

- Monitor adanya 

sumbatan jalan napas 

Terapeutik 

- Atur interval 

pemantauan respirasi 

yang sesuai dengan 

kondisi pasien 

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan respirasi 

Edukasi 

- Jelaskan tujuan serta 

prosedur pemantauan 

 

 

- Informasikan hasil 

daripemantauan, jika 

perlu 

 

 

- Mengetahui jenis 

pernapasan pasien 

 

- Mengkaji abnormalitas 

pernapasan 

 

- Memudahkan 

kepatenan jalan napas 

- Membantu 

memudahkan klien 

dalam bernapas. 

 

- Menilai persentase 

oksigen di perifer 

- Menilai adanya zat 

padat, cair yang 

menutupi jalan napas 

- Menilai kondisi pasien 

yang membutuhkan 

pemantauan lebih 

sering 

- Laporan atas tindakan 

yang telah dilakukan 

perawat 

- Edukasi bagi keluarga 

dan pasien mengenai 

tindakan yang 

dilakukan 

- Informasi bagi pasien 

dan keluarga mengenai 

kondisinya 

2 Intoleransi 

Aktivitas 

Toleransi 

Aktivitas 

Meningkat 

Manajemen energi 
Observasi 

- Identifikasi gangguan 

fungsi tubuh yang dapat 

mengakibatkan 

kelelahan 

- Monitor pola dan jam 

tidur 

Terapeutik 

- Sediakan lingkungan 

yang  nyaman dan 

rendah stimulus (mis. 

 

 

- Mengkaji bagian tubuh 

yang bermasalah yang 

mengakibatkan 

kelelahan. 

- Tidur sangat 

dibutuhkan untuk 

meningkatkan energi 

- Memberikan rasa 

nyaman dan ketenangan 

dalam beristirahat. 

-  
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Kunjungan, cahaya, 

suara) 

- Lakukan rentang gerak 

aktif dan pasif 

Edukasi 

- Anjurkan tirah baring 

 

 

 

- Anjurkan menghubungi 

perawat jika tanda dan 

gejala kelelahan belum 

berkurang 

Kolaborasi 

- Kolaborasi dengan ahli 

gizi tentang cara 

meningkatkan asupan 

makanan 

 

 

- Mencegah kekakuan 

pada otot dan 

pengecilan otot 

- Meminimalkan 

pergerakan dan 

membantu 

meningkatkan energi 

- Mengajarkan pasien 

untuk melaporkan 

kondisinya 

 

 

- Membantu 

meningkatkan energi 

melalui diet yang tepat 

3 Nyeri akut Tingkat nyeri 

menurun 
Manajemen nyeri: 

Observasi 

- Identifikasi lokasi, 

durasi, frekuensi, 

karakteristik, kualitasn 

dan  intensitas nyeri. 

 

 

 

- Identifikasi factor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

- Monitor efek samping 

dari penggunaan 

analgetik. 

Terapeutik 

- Berikan teknik non 

farmakologis 

pengurang rasa nyeri 

(mis. hipnosis, 

imajinasi terbimbing, 

akupresur, terapi 

musik,terapi pijat, 

aromaterapi,terknik, 

kompres dingin atau 

hangat). 

- Kontrol lingkungan 

yang dapat 

memperberat rasa nyeri 

(mis. Pencahayaan, 

suhu ruangan, 

kebisingan). 

 

 

- Merupakan hal yang 

amat penting untuk 

memilih intervensi 

yang cocok dan untuk 

mengevaluasi 

keefektifan dari terapi 

yang diberikan. 

- Melihat faktor pencetus 

yang memicu adanya 

nyeri. 

- Mencegah adanya 

alergi obat pada pasien. 

 

 

- Mengendalikan atau 

meredakan rasa nyeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adanya lingkungan 

yang nyaman dapat 

mempengaruhi kualitas 

nyeri yang dirasakan 

dapat berkurang. 
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Edukasi 

- Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu 

nyeri 

- Jelaskan strategi 

meredakan nyeri. 

 

 

- Anjurkan memonitor 

nyeri secara mandiri 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgetik 

Terapi relaksasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya 

penurunan tingkat 

energy, 

ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau 

adanya gejala lain yang 

dapat mengganggu 

kemampuan kognitif. 

- Periksa ketegangan 

otot, tekanan darah, 

frekuensi nadi, dan 

suhu sebelum dan 

setelah latihan. 

- Monitor respon 

terhadap relaksasi. 

 

Terapeutik 

- Ciptakan lingkungan 

yang tenang dan tanpa 

gangguan dengan 

pencahayaan dan suhu 

ruangan yang  nyaman. 

- Gunakan pakaian yang 

longgar. 

 

- Gunakan nada suara 

yang lembut dengan 

irama lambat serta 

berirama. 

Edukasi 

- Jelaskan manfaat, 

tujuan, jenis dan 

batasan relaksasi yang 

tersedia (mis. Music, 

 

- Menambah 

pengetahuan pasien. 

 

- Pasien mengetahui 

tindakan yang akan 

dilakukan ketika nyeri 

dirasakan. 

- Memandirikan pasien 

dalam mengontrol 

nyeri. 

- Analgetik dengan 

teratur dapat 

mengurangi rasa nyeri. 

 

- Membantu untuk 

pemberian intervensi. 

 

 

 

 

 

 

- Mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial. 

 

 

- Mengetahui apakah 

pasien mampu untuk 

melakukan relaksasi 

atau tidak. 

- Memberikan rasa aman 

dan nyaman kepada 

pasien. 

 

 

- Memudahkan pasien 

dalam melakukan 

relaksasi. 

- Pasien merasa dihargai 

dan pasien mampu 

mengikuti relaksasi. 

 

 

- Pasien mendapatkan 

informasi yang baru 

tentang relaksasi. 
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meditasi, napas dalam, 

relaksasi otot progresif) 

- Anjurkan mengambil 

posisi yang  nyaman 

- Anjurkan untuk rileks 

dan merasakan sensasi 

relaksasi  

 

- Anjurkan agar sering 

mengulangi atau 

melatih teknik yang 

telah dipilih 

Pemberian Analgesik 

Observasi 

- Identifikasi 

karakteristik dari nyeri 

(mis. Durasi, Frekunesi, 

Pencetus, Pereda, 

Lokasi, Kualitas,  

Intensits). 

- Identifikasi adanya 

riwayat alergi obat 

- Monitor tanda-tanda 

vital sebelum dan 

setelah pemberian 

analgesic 

Terapeutik 

- Tetapkan target 

efektifitas analgesic 

agar mengoptimalkan 

respons pasien 

- Dokumentasikan 

respons pada efek 

analgesic serta efek 

yang tidak diinginkan 

Edukasi 

- Jelaskan efek dari terapi 

serta efek samping obat 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

analgesik untuk dosis 

dan jenisnya, sesuai 

indikasi 

Terapi Murottal 

Observasi 

- Identifikasi aspek yang 

akan difokuskan dalam 

terapi (mis. Stimulasi, 

relaksasi, konsentrasi 

dan pengurangan nyeri) 

 

 

- Agar pasien tetap dalam 

kondisi yang nyaman 

dan aman. 

- Pasien dapat meraskan 

sensasi relaksasi 

dengan baik. 

- Membantu mengurangi 

rasa nyeri. 

 

 

 

 

- Memudahkan dalam 

pemberian intervensi 

dengan baik. 

 

 

 

- Mencegah keracunan 

obat. 

- Melihat perbedaan 

sebelum dan setelah 

pemberian obat. 

 

 

- Target efektifitas 

analgesic untuk 

pencapaian respon 

pasien yang optimal. 

-  Memantau  

perkembangan kondisi 

pasien. 

 

 

- Mengetahui efek dari 

terapi dan efek samping 

yang berbahaya. 

- Membantu meredakan 

nyeri pasien. 

 

 

 

 

- Memudahkan 

pemberian terapi 

murottal. 
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- Identifikasi jenis terapi 

yang digunakan 

berdasarkan keadaan 

dan kemampuan pasien 

(mendengarkan atau 

membaca Al-Quran). 

Terapeutik 

- Posisikan dalam posisi 

dan lingkungan yang 

nyaman 

- Batasi rangsangan 

eksternal selama terapi 

yang dilakukan  (mis. 

Lampu, suara, 

pengunjung, panggilan 

telfon) 

- Putar rekam yang telah 

ditetapkan 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dan 

manfaat terapi 

- Anjurkan memusatkan 

perhatian atau pikiran 

and pada lantunan ayat 

Al-Quran. 

- Memudahkan 

pemilihan  jenis terapi 

yang akan diberikan 

kepada pasien. 

 

 

 

- Mengurangi rasa nyeri. 

 

 

- Memudahkan 

penghayatan saat terapi 

murottal.  

 

 

 

- Pasien dapat 

mendengarkan dan 

menikmati. 

- Supaya pasien mengerti 

diberikan tindakan ini. 

- Mengalihkan 

perasaandan rasa nyeri 

pasien. 
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