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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Individu yang merasakan nyeri merasa tertekan atau menderita dan 

mencari upaya untuk menghilangkan nyeri. Perawat menggunakan berbagai 

intervensi untuk menghilangkan nyeri atau mengembalikan kenyamanan. 

Perawat tidak dapat melihat atau merasakan nyeri yang klien rasakan. Nyeri 

bersifat subjektif, tidak ada dua individu yang mengalami nyeri yang sama 

dan tidak ada dua kejadian nyeri yang sama menghasilkan respon atau 

perasaan yang identik pada individu. Nyeri merupakan sumber frustasi, baik 

klien maupun tenaga kesehatan (Potter dan Perry, 2006). 

Teknik farmakologi adalah cara yang paling efektif untuk 

menghilangkan nyeri terutama untuk nyeri yang sangat hebat yang 

berlangsung selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. 

Mengkombinasikan teknik non-farmakologis dengan obat-obatan mungkin 

cara yang paling efektif untuk menghilangkan nyeri (Smeltzer and Bare, 

2002). 

Pasien-pasien dengan nyeri kronik dan nyeri akut yang berulang 

seringkali merasa  ditolak  oleh  elemen-elemen  masyarakat  yang  hadir  

untuk  melayani mereka.  Mereka  kehilangan  keyakinan  dan  menjadi  

frustrasi  serta  terganggu dengan  sistem  pelayanan  kesehatan  yang  

mungkin  pada  awalnya  menciptakan ekspektasi-ekspektasi bagi 
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kesembuhan tetapi mengecewakan para penderita nyeri ketika  treatment  

terbukti  tidak  adekuat. Nyeri  kronik  merupakan situasi  yang  

menurunkan  moral  yang mengkonfrontasi  penderita  tidak  hanya dengan  

stress  yang  berasal  dari  nyeri  tetapi  juga  dengan  banyak  

kesulitankesulitan lain yang menyertai yang mempengaruhi semua aspek 

kehidupan (Turk & Monarch, 2002). 

Perempuan adalah makhluk yang di anugrahi kemampuan 

melahirkan kaum prempuan memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan 

laki-laki. Perbedaan yang mendasar adalah wanita memiliki kandungan 

lengkap dengan instrumen pendukung untuk melahirkan seperti tuba 

fallopi, ovarium, uterus dan vagina. Namun banyak pula penyakit khusus 

wanita yang menyerang bagian-bagian tubuh pendukung pasien 

melahirkan tersebut. Beberapa masalah kesehatan reproduksi yang sering 

dialami oleh wanita seperti kista ovarium, mioma uteri, kanker servik dan 

masih banyak lagi yang lain. 

Kista ovarium adalah suatu kantong yang berisi cairan atau materi 

semisolid yang tumbuh pada atau sekitar ovarium ada yang neoplastik dan 

noneoplastik. Beberapa diantara tumor neoplastik bersifat jinak 

(noncancerous) dan tidak pernah menyebar diluar ovarium. Sedangkan 

tipe lainnya adalah maligna atau ganas (Cancerous) dan dapat menyebar 

kebagian-bagian tubuh lainnya (Maharani, 2008). 
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Sebagian besar kista ovarium tidak menimbulkan gejala, atau 

hanya sedikit nyeri yang tidak berbahaya, tetapi ada juga kista yang 

sifatnya ganas dan dapat berkembang menjadi kanker (Rafsyam, 2008). 

Kista ovarium merupakan kasus ginekologi terbanyak dari seluruh 

keganasan ginekologi. Terdapat variasi yang luas insiden kista ovarium, 

rata-rata tertinggi terdapat di Negara Skandinavia (15,5-15,3 per 100.000 

populasi. Di Amerika, insiden kista ovarium semua ras adalah 12,5 kasus 

per 100.000 populasi pada tahun 1988 sampai 1991 (Triyanto, 2009). Di 

Indonesia sekitar 25-50% kematian wanita usia subur disebabkan oleh 

masalah yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan serta penyakit 

sistem reproduki misalnya kista ovarium (Depkes RI,2011).  

Berdasarkan data Dinkes Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010, 

berdasarkan laporan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten kota yang 

berasal dari Rumah Sakit dan Puskesmas, kasus penyakit tumor terdapat 

7,345 kasus. Terdiri dari tumor jinak 4,678 (58%) kasus dan tumor ganas 

2,367 (42%) kasus. Kasus terbanyak ditemukan di Kota Semarang (Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2010).  

Ester (2008) menyampaikan bahwa bentuk komplikasi kista ovarium 

yang memerlukan terapi segera dan harus di lakukan rujukan yaitu : 1) 

Torsi kista ovarium gejalanya terjadi nyeri mendadak dan menetap bahkan 

makin hebat, rasa sakitnya seperti terkilir. 2) Infeksi kista ovarium 

gejalanya badan panas karena suhu meningkat, nyeri perut bagian bawah 

terasa lebih panas dari lainya, pergerakan terbatas. Peran perawat 

Asuhan Keperawatan Nyeri..., SISKA ARIFFATIN, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



 

 

4 

diperlukan untuk menangani masalah-masalah tersebut, antara lain dengan 

mengajarkan teknik managemen nyeri dengan mengajarkan teknik 

relaksasi yaitu latihan tarik nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri, 

membantu perawatan luka post operasi dengan teknik aseptic untuk 

menghindari terjadinya infeksi, membantu memenuhi kebutuhan personal 

hygiene dan mempertahankan kebersihan tubuh. 

 Penyembuhan kista ovarium dapat dengan pemberian kontrasepsi oral 

setiap hari selama 4-8 minggu akan menghilangkan 80% massa ovarium 

kistik fungsional yang tidak memerlukan pembedahan. Pembedahan untuk 

lesi-lesi jinak pada pasien premenpuse adalah pengangkatan lesi 

(Kistektomi) bukan ofrektomi (Bensno & Pernll‟s, 2009). 

Berdasarkan data catatan medik tahun 2013 di Rumah Sakit Umum 

Daerah Goeteng Tarenadibrata Purbalingga ditemukan data sejumlah 11 

kasus klien yang memiliki diagnosa medis  kista ovarium. Pada tahun 

2014 angka kejadian penderita juga hanya 11 kasus, Sedangkan untuk 

tahun 2015 ini baru terdapat kasus kista ovarium sebanyak 6 kasus mulai 

dari awal bulan Januari sampai bulan Juni. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mampu melaksanakan Asuhan Keperawatan pada Ny.K dengan 

gangguan reproduksi kista ovarium yang dilaksanakan pada tanggal 24 

Juni 2015 sampai 25 Juni 2015. 
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2. Tujuan Khusus 

a) Dapat melaksanakan pengkajian dan menganalisa data dasar pada 

Ny.K dengan gangguan reproduksi kista ovarium. 

b) Dapat menganalisa dan menginterpretasi data untuk menegakkan 

diagnosa/masalah actual pada Ny.K dengan gangguan reproduksi 

kista ovarium. 

c) Dapat merencanakan tindakan asuhan keperawatan pada Ny.K 

dengan gangguan reproduksi kista ovarium. 

d) Dapat melaksanakan tindakan dalam asuhan Keperawatan yang 

disusun pada Ny. K dengan angguan reproduksi kista ovarium. 

e) Dapat mengevaluasi hasil tindakan asuhan Keperawatan pada 

Ny.K dengan gangguan reproduksi kista ovarium. 

f) Dapat mendokumentasikan semua tindakan dalam asuhan 

Keperawatan pada Ny.K dengan gangguan reproduksi kista 

ovarium. 

  

C. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk menyusun laporan kasus ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penulisan melakukan tanya 

jawab langsung dengan klien,keluarga atau tenaga kesehatan lainnya 
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mengenai pola kehidupan sosialisasi,pola dalam memenuhi kebutuhan 

selama sakitnya. 

 

 

 

2.  Observasi Partisipasif 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penulis melakukan asuhan 

keperawatan dimana terdapat komunikasi atau interaksi antara perawat 

dengan klien. 

3. Studi literatur 

Untuk memperoleh pengetahuan teoritis,penulis menggunakan buku-

buku dan informasi dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan 

asuhan keperawatan pada klien kista ovarium. 

4. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data  dilakukan dengan menggunakan catatan medis klien 

untuk lebih mengetahui dan menambah data yang berkaitan dengan 

keadaan klien baik perkembangan program pengobatan dan 

perawatannya. 

 

D. Tempat dan Waktu 

Asuhan keperawatan maternitas ini dilakukan diruangan Bougenvile 

RSUD dr.R. Goeteng Taroenadibrata Purblingga,dari tanggal 24 Juni 2015 

sampai tanggal 25 Juni 2015 
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E. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan 

menambah wawasan tentang kista ovarium. 

 

2. Manfaat Ilmiah 

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan 

memperkaya ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian 

selanjutnya. 

3. Manfaat Institusi 

Sebagai bahan acuan diharapkan dapat dimanfaatkan terutama dalam 

pengembangan konsep tentang masalah gangguan reproduksi kista 

ovarium di UMP jurusan keperawatan DIII Purwokerto dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan. 

4. Manfaat Bagi Penulis 

Proses penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga 

yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan 

tentang faktor yang berhubungan dengan penyakit kista ovarium. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Secara singkat, untuk sistem penulisan laporan kasus adalah terdiri sebagai 

berikut : 
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BAB I :  Pendahuluan. Membahas tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penulisan, dan tempat serta waktu termasuk 

sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka. Menguraikan tentang penelitian, klasifikasi, 

etiologi, anatomi dan fisiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, 

pemeriksaan penunjang, penatalaksanaan, pathway, dan uraian 

masalah prioritas. 

BAB III:  Laporan Kusus. Membahas Tentang tinjauan kasus. 

BAB IV:Pembahasan. Menguraikan tentang pembahasan kasus yang 

terdiri dari pengkajian, diagnosa, rencana intervensi, 

implementasi dan evaluasi keperawatan. 

       BAB V: Simpulan dan Saran. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

diberikan terkait dengan kasus. 
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