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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Nyeri 

1. Pengertian Nyeri  

Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak 

menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual atau potensial. 

Nyeri adalah alasan utama seseorang untuk mencari bantuan kesehatan 

(Smltzer & Bare, 2002 ). 

Menurut the international assoclation for the study ofpain/LASP 

(1979) memdefinisikan nyeri sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, 

bersifat subyektif dan berhubungan dengan panca indra, serta merupakan 

suatu pengalaman emosional yang dikaitkan dengan kerusakan jaringan 

baik aktual baik potensial, atau digambarkan sebagai suatu kerusakan atau 

cedera ( potter dan perry, 2010). 

2. Etiologi Nyeri 

Menurut Perry & Potter (2005) menjenjelaskan penyebab terjadinya nyeri 

adalah sebagai berikut :  

a Trauma  

1) Mekanik 

Nyeri timbul akibat ujung-ujung saraf bebas mengalami 

kerusakan, misalnya akibat benturan luka. 

 

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



 

 

10 

 

2) Thermis 

Nyeri karena ujung saraf reseptor mendapat rangsangan akibat 

panas, dingin, misal karena api dan air. 

3) Chemis 

Timbul dari zat kimia yang berasal dari asam atau basa kuat. 

4) Elektrik 

Timbul karena pengaruh aliran listrik yang mengenai reseptor 

rasa nyeri yang menimbulkan kekejangan otot dan luka bakar. 

b Neoplasma  

1) Jinak 

2) Ganas 

c Peradangan 

Nyeri karena kerusakan ujung saraf reseptor akibat adanya 

peradangan atau terjepit oleh pembengkakan contoh abses. 

d Gangguan sirkulasi darah dan kelainan pembuluh darah. 

3. Manifestasi Klinis Nyeri  

Menurut Amin & hardi ( 2013) yaitu sebagai berikut : klien melaporkan 

nyeri secara verbal atau non verbal, tingkat laku ekspresif ( gelisah, 

merintih, menangis, waspada, iritabel, nafas panjang, mengeluh), 

menunjukan kerusakan pada bagian tubuh, perubahan posisi untuk 

menghindar nyeri, sikap tubuh melindungi area nyeri, perubahan tekanan 
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darah,  tingkah laku berhati- hati, fokus pada diri sendiri dan perununan 

interaksi dengan lingkungan, perubahan dalam nafsu makan dan minum, 

dan gangguan tidur. 

 

4. Klasifikasi 

a. Berdasarkan Durasi dan Lamanya 

Nyeri dikatagorikan dengan durasi atau lamanya nyeri berlangsung 

(akut dan kronis), atau dengan kondisi patologis (contoh: kanker atau 

neuropatik) (Potter & Perry, 2010). 

1) Nyeri akut  

Pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan 

yang muncul akibat  kerusakan jaringan yang aktual atau potensial 

atau gambaran dalam hal kerusakan sedemikian rupa (international 

Association for the study of pain); awitan yang tiba-tiba atau lambat 

dari intensitas ringan hingga berat dengan  akhir yang dapat 

diantisipasi atau prediksi dan berlangsung < 6 bulan ( Amin & 

Hardhi, 2013). 

2) Nyeri kronis  

Pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan 

yang muncul akibat kerusakan jaringan yang aktual atau potensial 

atau digambarkan  dalam hal kerusakan sedemikian rupa 

(international Association for the study of pain); awitan yang tiba-

tiba atau lambat dengan intensitas dari ringan hingga berat, terjadi 
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secara konstan atau berulang tanpa akhir yang dapat diantisipasi atau 

prediksi dan berlangsung > 6 bulan ( Amin & Hardhi,2013). 

 

 

b. Berdasarkan intensitasnya (alat pengukur nyeri) 

Terdiri dari nyeri berat , sedang, ringan. Masing –masing diukur 

berdasarkan skala dan bersifat subyektif, macam –macam skala 

pengukuran nyeri:  

1) Anak – anak  

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Alat pengukur skala nyeri pada anak – anak  

Sumber : potter & perry ( 2010) 

2) Dewasa 

a) Skala intensitas nyeri deskriptif 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : skala nyeri deskritif 
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Sumber: smeltzer & Bare (2002) 

 

 

 

 

 

b) Skala identitas nyeri numerik 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Skala nyeri numerik 

Sumber : smeltzer & Bare (2002) 

c) Skala analog visual 

 

 

 

Gambar 2.4: skala nyeri visual  

Sumber : smeltzer & Bare (2002) 

Keterangan :  

0  : Tidak nyeri 

1-3   : Nyeri ringan, secara obyektif klien dapat berkomunikasi  

dengan baik. 
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4-6  : Nyeri sedang, secara obyektif klien mendesis, dapat 

menunjukan lokasi nyeri,  dapat mendeskripsikannya, 

dapat mengikuti perintah dengan baik. 

7-9  : Nyeri berat, secara obyektif klien terkadang tidak dapat 

mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, 

dapat menunjukan lokasi nyeri, tidak dapat 

mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih 

posisi nafas panjang dan diastraksi  

10      : Nyeri sangat berat, pasien sudah tidak mampu lagi 

3) Faktor – faktor yang mempengaruhi nyeri  

Menurut Smeltzer & Bare (2002) adalah sebagai berikut: 

1) Usia  

2) Jenis kelamin 

3) Kultur 

4) Ansietas  

5) Efek plasebo 

6) Pengalaman masa lalu 

7) Pola koping  

8) Support keluarga dan social 

B. Kista Ovarium 

Kista ovarium merupakan suatu tumor, baik yang kecil maupun yang 

besar, kistik atau padat, jinak atau ganas. Dalam kehamilan tumor ovarium 

yang dijumpai yang paling sering adalah kista dermoral, kista coklat atau 
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kista luteion, tumor ovarium yang cukup besar dapat disebabkan kelainan 

letak janin dalam rahim atau dapat menghalang-halangi masuknya kepala ke 

dalam panggul (Winjosastro, 2011). 

Kista ovarium adalah suatu pertumbuhan abnormal diovarium yang 

bentuknya bulat, berisi cairan, biasanya bertangkai, dan bisa tumbuh terus 

menjadi besar.Permukaanya licin dan berdinding tipis. Ada suatu jenis kista 

ovarium yang disebut kista dermoid, isinya aneh, bisa gigi, rambut, lemak, 

jumlahnya bisa single bisa multiple, bisa satu sisi, bisa kanan-kiri 

(William,2007). 

Kista merupakan suatu benjolan/tumor berisi cairan yang umumnya 

berbentuk seperti buah bertangkai, cairan kista bisa kental seperti gel 

(mukus), bisa juga cair (serous). Isi cairan bisa berupa air, darah,nanah atau 

cairan coklat kental. Kista ovarium sering terjadi pada wanita dimasa 

reproduksinya.Tidak menutup kemungkinan bahwa kista ovarium dapat 

terbentuk kapan saja, antara masa pubertas sampai menopause, bahkan 

selama kehamilan (Irianto, 2014). 

Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita yang berfungsi 

menghasilkan ovum (sel telur). Tempat pematangan ovum juga terjadi 

dibagian ovarium. Ovarium juga mensekresikan hormon-hormon penting 

seperti esterogen dan progesteron yang berperan dalam pengaturan siklus 

menstruasi (Irianto, 2014). 

Angka kematian yang tinggi pada kejadian kista ovarium disebabkan 

karena penyakit ini awalnya bersifat asimptmatik (tanpa gejala) dan baru bisa 
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menimbulkan keluhan apabila sudah terjadi metastasis (penyebaran), 

sehingga 60-70% pasien datang pada stadium lanjut, sehingga penyakit ini 

juga disebut sebagai “The lady silent killer”. Pemeriksaan USG transvaginal 

ditemukan kista ovarium pada hampir semua wanita premenopuse dan terjadi 

peningkatan 14,8% pada wanita post menopuse  (Irwansahari, 2008). 

Menurut Yatim (2005) kebanyakan  kista yang di temukan adalah kista 

fungsional yang di bagi menjadi 4: 

 

1. Kista folikuler 

Kista yang terjadi dari folikel normal yang melepaskan ovum yang ada di 

dalamnya. Terbentuk kantung berisi cairan atau lendir didalam ovarium. 

2. Kista corpus luteum 

Kista jenis ini lebih jarang terjadi, ukurannya lebih besar dari kista 

fungsional. Kista ini timbul karena waktu pelepasan sel telur terjadi 

pendarahan, dan lama-lama bisa pecah dan timbul perdarahan  yang 

kadang-kadang perlu tindakan operasi untuk mengatasinya. Keluhan 

biasanya timbul rasa sakit yang berat di rongga panggul. 

3. Kista teka lutein 

Kista jenis ini lebih jarang terjadi dan sering di hubungkan dengan 

terjadinya kehamilan diluar kandungan (Ectopik Pregnansi). Kista ini 

akan hilang sendiri tanpa pengobatan atau tindakan begitu kehamilan 

diluar kandungan di keluarkan. 
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4. Polikistik kista. 

Kista jenis ini banyak yang mengandung cairan jernih. Bisa timbul 

dikedua ovarium kiri dan kanan, berhubungan dengan gangguan 

hormon dan gangguan menstruasi. 

Menurut Irianto (2014) faktor resiko dan pemicu kista adalah : 

1. Normalnya wanita memiliki keseimbangan antara hormon estergen doan 

progesteron, namun sekarang banyak kasus dimana jumlah esterogen 

yang melebihi dari keseimbangan yang ada (dominasi esterogen) dan ini 

dapat memudahkan tumbuhnya kista, mioma, dan kasus reprduksi lainya. 

 

2. Polusi udara 

Pencemaran udara akibat debu dan asap pembakaran kendaraan atau 

pabrik, misalnya mengandung doiksin yang dapat memperlemah daya 

tahan tubuh. 

3. Keturunan 

Jika dalam satu keluarga terdapat kerabat dekat seperti adik ibu yang 

mengidap kista, mioma, endometriosis maka terdapat kemungkinan 

mewarisi sifat yang sama. 

4. Pola makan  

Makanan yang mengandung lemak tinggi dapat menjadi zat penyubur 

tumbuhnya kista. Hal tersebut terjadi karena adanya zat-zat lemak dalam 

makanan tersebut dapat dijadiakan sumber esterogen jahat. 
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C. Etiologi 

Belum diketahui secara pasti tetapi ada faktor yang menyebabkan kista 

ovarium, tetapi beberapa teori menyebutkan adanya gangguan dalam 

pembetukan estrogen dan dalam mekanisme umpan balik ovarium-

hipotalamus. Beberapa dari literatur menyebutkan bahwa penyebab 

terbentuknya kista pada ovarium adalah gagal nya sel telur (folikel) untuk 

berovulasi. 

Febri (2010) juga menambahkan bahwa terdapat faktor-faktor etiologi 

yang menyebabkan gejala kista diantaranya : 

1. Faktor genetik 

Tubuh kita memiliki gen yang berpotensi memicu kanker seperti 

protoonkogen, karena suatu sebab tertentu, misalnya karena makanan 

yang bersifat karsinogen, populasi atau terpapar zat kima tertentu atau 

karena radiasi. Protoonkogen ini dapat berubah menjadi onkogen yaitu 

gen pemicu kanker. 

2. Gaya hidup tidak sehat 

Adapun gaya hidup yang tidak sehat yaitu seperti : 

a) Konsumsi makanan yang tinggi lemak dan kurang serat 

Mengkonsumsi makanan tinggi lemak misalnya daging-dagingan. 

b) Zat tambahan pada makanan. 

Banyak makanan yang mengandung zat pewarna dan zat tambahan 

seperti pemanis tidak baik untuk dikonsumsi. 

c) Kurang olah raga. 
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Kurang berolahraga juga berpotensi mengundang berbagai penyakit 

berbahaya salah satunya yaitu kista ovarium. 

d) Merokok dan konsumsi alkohol. 

e) Terpapar dengan polusi agen infeksius. 

Yaitu meliputi bakteri (gram positif maupun gram negatif) virus, 

jamur 

f) Sering stress. 

Stress dapat mempengaruhi ketidakseimbangan hormone.  

Menurut (Winjosastro, 2011) penyebab kista ovarium dibagi menjadi 2, 

yaitu: 

1. Kista non neoplasma 

Disebabkan karena ketidakseimbangan hormon esterogen dan 

progesterone diantaranya adalah : 

a. Kista non fungsional  

Kista serosa inklusi berasal dari permukaan epitelium yang 

berkurang didalam korteks. 

b. Kista fungsional 

1) Kista folikel 

Disebabkan karena folikel yang matang menjadi 

ruptur atau folikel yang tidak matang direabsorbsi cairan 

folikuler diantara siklus menstruasi. Banyak terjadi pada 

wanita yang menarche (menstruasi yang pertama kali) 

kurang dari 12 tahun. 
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2) Kista korpus luteum 

 Terjadi karena bertambahnya sekresi progesteron setelah 

ovulasi. 

3) Kista tuba lutein  

Disebabkan karena meningkatnya kadar HCG terdapat pada 

mola hidatidosa (hamil anggur ). 

4) Kista Stein Laventhal  

Disebabkan karena peningkatan kadar LH yang 

menyebabkan hiperstimuli ovarium. 

2. Kista Neoplasma 

a) Kistoma ovari simplek 

Adalah suatu jenis kista deroma serosum yang kehilangan epitel 

kelenjarnya karena tekanan cairan dalam kista. 

 

b) Kista denoma ovari musinosum 

Penyebab kista ini belum pasti, mungkin berasal dari suatu 

pertumbuhanya satu elemen yang mengalahkan elemen yang 

lain. 

c) Kistodenoma ovari serosum 

Berasal dari epitel permukaan ovarium (Germinal varium) 

d) Kista Endometreid 

Belum diketahui penyebabnya dan tidak ada hubunganya 

dengan endometroid. 
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e) Kista dermoid 

Tumor berasal dari sel telur melalui proses patogenesis. 

D. Anatomi dan Fisiologi 

1. Anatomi Reproduksi Wanita 

 

 

Gambar 2.5 kista dalam ovarium 

 

Alat reproduksi wanita dibagi menjadi  dua yaitu : 

a. Alat reproduksi eksterna 

1)  Mons Veneris  

Adalah daerah diatas simfisis yang akan ditumbuhi rambut kemaluan 

(pubis) rambut ini tumbuh membentuk sudut lengkung. 

2)  Labiya Mayora  

 Berada bagian kanan dan kiri berbentuk lonjong yang pada wanita 

menjelang dewasa ditumbuhi oleh rambut kemaluan. 
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3) Labia Minora 

 Bagian dalam dari bibir besar yang berwarna merah jambu,disini 

dijumpai frenulum, klitoris, preputium dan prenulum prudanti. 

4)  Klitoris 

Besarnya kira-kira sebesar kacang hijau sampai cabe rawit dan 

ditutupi oleh frenulum klitoris. Glans klitoris berisi jaringan yang 

dapat bereaksi sifatnya amat sensitive karena banyak memiliki 

serabut saraf. 

5) Vulva  

Alat kandungan luar yang berbentuk lonjong berukuran panjang 

mulai dari klitoris, dari kiri dibatasi bibir kecil sampai belakang 

dibatasi perineum. 

6) Vestibulum  

Terletak dibawah selaput lendir vulva, terdiri dari bulbus vestibula 

dan kiri disini dijumpai vestibule mayor (kelenjar bartholin) dan 

kelenjar vestibulum minor. 

7) Hymen 

Merupakan selaput yang menutupi intrabus vagina bentuknya 

berlubang membentuk seminularis, anularis tapisan. Bila tidak 

berlubang disebut atresia himenalis atau hymen impeforata. 

8) Lubang Kemih  

Tempat keluarnya air kemih yang terletak dibagian bawah klitoris 

disekitar lubang kemih bagian kiri dan kanan lubang kelenjar skene. 
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9) perineum 

Terletak diantara vulva dan anus. 

b. Alat reproduksi interna 

1) Vagina 

Liang atau saluran yang menghubungkan vulva dengan rahim 

terletak diantara saluran kemih dan liang dubur. Dibagian ujung 

atasnya terletak mulutrahim. Ukurn panjang dinding depan 8 cm dan 

dinding belakang 10 cm. Bentuk dinding dalamnya berlipat-lipat 

disebut rugae sedangkan ditengah-tengahnya ada bagian yang lebih 

keras disebut kolumna ruganum. Dinding vagina terdiri dari lapisan 

mukosa,lapisan otot dan lapisan jaringan ikat. 

2) Uterus  

Suatu struktur otot yang cukup kuat bagian luarnya ditutupi oleh 

peritonium sedangkan rongga dalamnya dilapisi oleh mukosa rahim. 

Rahim berbentuk seperti bola lampu pijar atau buah pear mempunyai 

rongga yang terdiri  tiga bagian dasar yaitu: Badan rahim (korpus 

uteri) berbentuk segitiga,leher rahim (service uteri), rongga rahim  

(kalvum uteri ).Besarnya rahim berbeda-beda tergantung dari usia 

dan pernah melahirkan anak atau belum. Ukurannya sebesar telur 

ayam kampung. Pada nulipara ukurannya 5,5 – 8 cm x 3,5-4cm x 2-

2,5 cm : multipara 9-9,5 cm x 5,5-6 cm. Dinding rahim secara 

histologic terdiri dari 3 lapisan: Lapisan serosa (Lapisan peritonium) 

diluar lapisan otot (lapisan miometrium) ditengah, lapisan mukosa 
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(endometrium) didalam. Sikap dan letak rahimdalam rongga panggul 

terfikasi dengan baik karena disokong dan dipertahankan oleh : 

Tonus rahim sendiri, tekanan intra abdominal, otot-otot dasar 

panggul, ligamen-ligamen. 

3) Tuba Fallopi  

Saluran yang keluar dari kornu kanan dan kiri panjangnya 12-13 

cm,diameter 3-8 mm, bagian luarnya  diliputi oleh peritonium viseral 

merupakan bagian dari liganebtum latum. Bagian dalam saluran 

dilapisi silia, yaitu rambut getar yang berfungsi  untuk menyalurkan  

telur  kemudian hasil konsepsi. 

Saluran telur terbagi menjadi 4 yaitu: paris intertisialis 

(intramularis), pars ismika yang merupakan bagian tengah saluran 

telur yang sempit, pars ampularis, dimana biasanya pembuahan 

(konsepsi terjadi), infudibulum, yang merupakan ujung tuba yang 

tebuka kerongga perut di infudibulum terdapat fimbriae yang 

berguna untuk menangkap sel telur (ovum) yang kemudian dapat di 

salurkan kedalam tuba. 

 

4) ovarium 

Terdapat 2 indung telur masing masing di kanan dan dikiri rahim di 

lapisi mesavarium dan tergantung di belakang ligamentum latum. 

Bentuknya seperti buah almond, sebesar ibu jari tanagan ( jempol), 

berukuran 2,5 – 5 cm x 1,5 - 2 cm x 0,6 sampai 1 cm. Indung telur 
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ini posisinya di tunjang oleh mesovarium ligamentum. Ovarika dan 

ligamentum. Infundibulopelvikum. 

2. Fisiologi Alat Reproduksi 

a. Vagina  

    Berfungsi untuk saluran keluar untuk mengeluarkan darah haid 

secret lain dari   rahim alat untuk bersenggama, jalan lahir waktu 

persalinan 

b. Uterus 

Setiap bulan berfungsi untuk siklus haid, tempat janin tumbuh dan 

berkembang, dan berkontraksi terutama sewaktu bersalin dan 

sesudah bersalin. 

c. Tuba Fallopi  

Berfungsi, sebagian saluran telur menangkap dan membawa  

ovum, tempat terjadinya pembuahan. 

d. Ovarium  

Fungsi indung telur yang utama yaitu : menghasilkan sel telur 

(ovum), menghasilkan hormn-hormon (progesterone dan 

estrogen) dan ikut serta mengatur haid. 

 

E. Patofisiologi 

Kimberly (2013) menerangkan bahwa patofisiologis kista sebagai berikut: 

a. Kista folikel umumnya sangat kecil dan muncul dari folikel yang 

overdistensi, baik karena belum ruptur maupun telah ruptur dan diperbaiki 
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sebelum cairan dalam kista tersebt di reaborbsi. Jenis kista ovarium yang 

umum, kista folikel biasanya jernih dan overdistensi, dengan cairan encer 

yang tampak melalui dinding kistanya yang tipis. 

b. Kista luteum terjadi jika korpus luteum yang matur tetap abnormal dan 

terus menyekresi progesterone. Kista tersebut berisi darah atau cairan yang 

terakumulasi pada ruang korpus luteum dan biasanya lebih simtomatik di 

banding kista folikel. Jika menetap hingga menopause, kista luteum 

menyekresi follicle-stimulating hormone (FSH) dan luteinizing hormone 

(LH) yang normalnya terjadi selama menopause (Kimberly, 2013). 

Sedangkan menurut Mariyam (2011) Mekanisme yang jelas dalam 

pembentukan kista belum jelas, angiogenesis merupakan suatu hal yang 

esensial pada fase folikuler dan fase luteal. Proses angiogenesis juga 

berperan pada beberapa proses patologis pada ovarium antara lain : 

pembentukan kista folikuler, polikistik ovarium, sindroma hiperstimulasi 

ovarium, neoplasma ovarium jinak dan ganas. 
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F. Pathways  
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G. Manifestasi Klinis  

1. Manifestasi klinis 

Menurut Yatim (2005) berikut ini dapat dicermati gejala kista secara 

umum, antara lain : 

a) Rasa nyeri yang menetap dirongga panggul yang disertai rasa agak 

gatal 

b) Rasa nyeri sewaktu bersetubuh atau nyeri rongga panggul kalau tubuh 

bergerak 

c) Rasa nyeri segera timbul begitu siklus menstruasi selesai. 

d) Perdarahan menstruasi tidak seperti biasanya, mungkin perdarahan 

lebih lama, mungkin lebih pendek, atau mungkin tidak keluar darah 

menstruasi pada siklus biasa atau siklus menstruasi tidak teratur. 

e) Perut membesar 

f) Disebabkan karena ukuran dari neoplasma yang membesar. 

g) Nugroho (2010) menambahkan manifestasi klinis dari kista ovarium 

antara lain : 

1) Sering tanpa gejala. 

2) Nyeri saat menstruasi 

3) Nyeri diperut bagian bawah 

4) Nyeri pada saat berhubungan badan 

5) Nyeri pada punggung terkadang menjalar sampai ke kaki. 
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6) Terkadang disertai nyeri saat buang air kecil dan/atau buang air 

besar. 

7) Siklus menstruasi tidak teratur, bisa juga jumlah darah yang 

keluar banyak. 

H. Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Nugroho (2010)  diagnosis kista ovarium ditegakkan melalui: 

1) Pemeriksaan dengan ultrasonografi atau USG (abdomen atau 

transvaginal), kolposkopi screening, dan pemeriksaan darah (tumor 

marker atau petanda tumor). 

2) Pemeriksaan laboratorium  

Di dalam praktek, jika diperlukan dokter kandungan akan 

menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan sekret (yang 

meliputi: Trichomonas, Candida/jamur, bakteri batang, bakteri 

kokus, epitel, lekosit, eritrosit, dan pH) dan hematologi, misalnya : 

Hb (Hemoglobin). 

Sedangkan menurut Yatim (2008) terdapat pemeriksaan yang 

dilakukan pada diagnosa kista ovarium yaitu : 

1) Pemeriksaan sonogram  

Pemeriksaan dengan sonogram yaitu dengan cara menggunakan 

gelombang bunyi untuk melihat gambaran organ tubuh. 

Pemeriksaan jenis ini bisa dilakukanmelalui dinding perut atau 
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bisa juga dimasukan melalui vagina dan memerlukan waktu 

sekitar 30 menit, bisa diketahui ukuran dan bentuk kistanya. 

2) Pemeriksaan kadar protein 

Selain dengan menggunakan sonogram, dokter dapat juga 

memriksa kadar protein didalam darah yang disebut CA-125. 

Apalagi bila dokter mencurigai terjadi perubahan proses keganasan 

pada jaringan kista. Tahap pemeriksaan CA-125 biasanya 

dilakukan pada perempuan yang berisiko terjadi proses keganasan.  

Pemeriksaan yang biasa dilakukan pada perempuan yang dicurigai 

menderita kista fungsional, antara lain: 

1) Pemeriksaan fisik untuk mengevaluasi apakah ada pembesaran 

kista. Pemeriksaan ini meliputi inspeksi abdomen, perabaan 

abdomen untuk menentukan adanya kista (ukuran, kontur, 

konsistensi). 

2) Pemeriksaan kadar Human Chorionik Gonadotropin (HCG) 

didalam serum untuk menyisihkan ada tidaknya kehamilan. 

3) Pemeriksaan USG (Ultrasongrafi) atau CT scan untuk 

mendeteksi adanya kista 

4) Pemeriksaan CA-125 untuk mengetahui  apakah terjadi proses 

keganasan pada kista. 

5) Pemeriksaan hormone seperti LH (Lactogenic hormone), FSH 

(Folikel Stimulating hormone), estradiol dan testosterone. 
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I. Kompikasi 

Kimberly (2013) menerangkan bahwa komplikasi dari kista ovarium adalah 

sebagai berikut : 

1. Torsio atau ruptur kista 

Torsio paling sering terjadi pada trimester pertama, kista mungkin 

mengalami ruptur dan mengeluarkan isinya kedalam rongga peritoneum 

akibar torsi atau selama partus spontan, atau selama pengangkatan bedah. 

2. Infertilitas 

Ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memperoleh anak setelah 

menikah selama setahun tanpa mengguanakan alat kontrasepsi. 

3. Amenore 

Tidak dialaminya menstruasi selama 3-6 bulan pada perempuan yang 

sebelumnya memiliki siklus menstruasi yang teratur. 

4. Dismenore sekunder 

Menstruasi terasa nyeri yang tidak disebabkan oleh penyakit panggul. 

5. Oligomenore 

Adalah perdarahan yang terjadi dengan interval yang tidak teratur. 

J. Penatalaksanaan 

Menurut Nugroho(2010) penatalaksanaanya yaitu : 

1. Observasi 

Jika kista ovarium tidak menimbulkan gejala, maka cukup dimonitor 

(dipantau) selama 1-2 bulan, karena kista fungsional akan menghilang 
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dengan sendirinya setelah satu atau dua siklus haid. Tindakan ini diambil 

jika tidak curiga ganas (kanker). 

2. Operasi  

Jika kista ovarium membesar, maka dilakukan tindakan pembedahan, 

yakni dilakukan pengambilan kista dengan tindakan laparoskopi atau 

laparotomi. Biasanya laparoskopi pasien diperbolehkan pulang pada hari 

ke-3 atau ke-4, sedangkan untuk laparotomi pasien diperbolehkan pulang 

pada hari ke-8 atau ke-9. 

 

Yatim (2005) mengatakan bahwa pengobatan kista ovarium yaitu : 

1. Pengobatan gejala hormone androgen yang tinggi ini, dengan pemberian 

obat pil KB (gabungan esterogen-progesteron) boleh ditambah obat anti 

androgen progesterone cyproteron asetat. 

2. Untuk kemandulan dan tidak terjadinya ovulasi, diberikan klomipen sitrat. 

Juga bisa dilakukan pengobatan fisik pada ovarium, misalnya melakukan 

diatermi dengan sinar laser. 

Kista ovarium akan hilang sendiri dalam waktu 60 hari meski tidak 

diobati,hal ini dikarenakan : 

a. Pil KB bisa mengurangi besar kista 

b. Pengobatan operasi untuk melakukan sayatan ovarium pada daerah 

polikistik. Cara ini berisiko terjadi perlekatan hingga malah 

memperbesar kemungkinan terjadi kemandulan (infertilitas) 

c. Pengobatan dengan operasi 
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Cara ini perlu mempertimbangkan umur penderita, gejala, dan ukuran 

besar kista. Pada kista fungsional dan perempuan yang bersangkutan 

masih menstruasi, biasanya tidak dolakukan pengobatan dengan 

operasi.Tetapi bila pada hasil sonogram, gambaran kista bukan kista 

fungsional dan kista berukuran besar, biasanya dokter menganjurkan 

untuk mengangkat kistadengan operasi. Begitu pula bila perempuan 

sudah menopause dan dokter menemukan adanya kista, sering kali 

dokter yang bersangkutan mengangkat kista tersebut dengan jalan 

operasi meskipun kejadian kanker ovarium jarang ditemukan.Akan 

tetapi, apabila si perempuan berusia 50-70 tahun, maka resiko tinggi 

terjadi kanker. 

Prinsip pengobatan kista dengan operasi : 

1) Apabila kistanya kecil misalnya, sebesar permen, dan pada 

pemeriksaan sonogram tidak terlihat tanda-tanda proses keganasan, 

biasanya dokter melakukan operasi dengan laparoskopi. Dengan 

cara ini, alat laparoskopi di masukan kedalam rongga panggul 

dengan melakukan sayatan kecil pada dinding perut, yaitu sayatan 

searah dengan garis rambut kemaluan. 

2) Apabila kistanya agak besar, biasanya pengangkatan kista di 

lakukan dengan laparatomi. Tehnik ini dilakukan dengan 

pembiusan total. Dengan laparatomi, kista biasa di periksa apakah 

sudah menglami proses keganasan (cancer) atau tidak. Bila sudah 
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dalam proses keganasan, operasi sekalian mengangkat ovarium dan 

saluran tuba, jaringan lemak sekitar  serta kelenjar limfe. 

K. Proses Keperawatan 

1. Pengkajian 

Dalam melakukan asuhan keperawatan, pengkajian merupakan 

dasar utama dan hal yang penting dilakukan baik pada saat pasien 

pertama kali masuk Rumah Sakit maupun pasien dirawat di Rumah 

Sakit. 

Pengkajian yang harus dilakukan antara lain ; 

a) Biodata 

Identitas klien : nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, 

agama, suku/bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat dan nomor 

register. 

b) Riwayat kesehatan 

1) Keluhan utama : nyeri disekitar area jahitan 

2) Riwayat kesehatan sekarang : mengeluhkan ada atau tidaknya 

gangguan ketidaknyamanan 

3) Riwayat kesehatan dahulu : pernahkah menderita penyakit 

seperti yang diderita sekarang, pernahkah dilakukan operasi 

sebelumnya. 

4) Riwayat kesehatan keluarga : adakah anggota keluarga yang 

menderita tumor atau kanker terutama pada organ reproduksi 
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5) Riwayat Obstetrik, meliputi : 

(a) Menstruasi : menarche, lama, siklus, jumah, warna, dan 

bau. 

(b) Riwayat perkawinan : berapa kali menikah, usia 

pernikahan 

(c) Riwayat persalinan 

(d) Riwayat KB 

c) Pengkajian post operasi rutin 

1) Kaji tingkat kesadaran  

2) Ukur tanda-tanda vital : tekanan darah, nadi, suhu, respiration 

rate 

3) Auskultasi bunyi nafas 

4) Kaji turgor kulit 

5) Pengkajian abdomen 

- Inspeksi ukuran dan kontur abdomen 

- Auskultasi bising usus 

- Palpasi terhadap nyeri tekan dan massa 

- Tanyakan tentang pola defekasi  

- Kaji status balutan 

6) Kaji terhadap nyeri atau mual 

7) Periksa laporan operasi terhadap tipe anestesi yang diberikan 

dan menanyakan lamanya pengaruh anestesi 
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d) Data penunjang 

1) Pemeriksaan laboratorium : pemeriksaan darah lengkap 

(Hemoglobin, hematokrit, lekosit) 

2) Terapi : terapi yang diberikan post oprasi baik injeksi 

maupun peroral sesuai program dari dokter  

e) Perubahan pola fungsi  

Data yang diperoleh dalam kasus kista ovarium adalah sebagi 

berikut : 

1) Aktivitas/istirahat 

- Gejala : kelemahan atau keletihan, adanya perubahan pola 

istirahat dan jam tidur. Adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola tidur, misalnya : ansietas, nyeri, 

keterbatasan, partisipasi dalam hobi dan latihan. 

2) Makanan/cairan 

- Gejala : mual/muntah, anoreksia, perubahan pada berat 

badan. 

3) Neurosensori  

- Gejala : pusing, sinkope 

4) Nyeri/ketidaknyamanan 

- Gejala : tidak ada nyeri/derajat bervariasi, misalnya : 

ketidaknyamanan ringan sampai berat (dihubungkan dengan 

proses penyakit) 
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5) Eliminasi  

- Gejala : perubahan pada pola defekasi, misalnya ; terdapat 

darah pada feses, nyeri pada saat defekasi. Perubahan 

eliminasi urin, misalnya ; nyeri atau rasa terbakar pada saat 

berkemih, hematuria 

- Tanda : perubahan pada bising usus 

6) Pernapasan  

- Gejala : merokok/hidup dengan seorang yang merokok, 

pemanjaan abses 

7) Integritas ego  

- Gejala : faktor stress dan cara mengatasi stress, masalah 

tentang perubahan dalam penampilan insisi pembedahan, 

perasaan tidak berdaya, putus asa, depresi, menarik diri. 

8) Sirkulasi 

- Gejala : palpitasi, nyeri dada perubahan pada tekanan darah. 

9) Keamanan 

- Gejala : pemajanan pada kimia toksik, karsinogen, 

pemajanan matahari yang lama, demam 

10) Seksualitas 

- Gejala : perubahan pada tingkat kepuasan 

11) Interaksi social  

- Gejala : ketidakadekuatan / kelemahan sistim pendukung, 

riwayat perkawinan, masalah tentang fungsi. 
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2. Diagnosa Keperawatan 

a) Nyeri akut berhubungan dengan agen cidera (biologis). 

b) Gangguan eliminasi urine berhubungan dengan tekanan ureter 

tinggi. 

c) Resiko konstipasi berhubungan dengan faktor mekanis (tumor) 

d) Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. 

e) Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan 

otot. 

f) Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan 

aktif 

g) Hipertermi berhubungan dengan 

L. Intervensi 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen cidera biologis. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama…. Di harapkan 

nyeri berkurang dengan kriteria hasil: 

a) Tujuan (NOC) 

1) Pain control (1605) 

(a) Mampu mengontrol nyeri (tahu penyebab nyeri, 

mampu menggunakan tehnik nonfarmakologi untuk 

mengurangi nyeri, mencari bantuan) 

(b) Melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan 

menggunakan manajemen nyeri 
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(c) Mampu mengenali nyeri (skala, intensitas, frekuensi 

dan tanda nyeri) 

(d) Menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang 

(e) Tanda vital dalam rentang normal 

b) Intervensi (NIC) 

1)  Pain Management (1400) 

(a) Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas dan faktor presipitasi 

(b) Observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan 

(c) Gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk 

mengetahui pengalaman nyeri pasien 

(d) Evaluasi pengalaman nyeri masa lampau 

(e) Bantu pasien dan keluarga untuk mencari dan 

menemukan dukungan 

(f) Pilih dan lakukan penanganan nyeri (farmakologi, 

non farmakologi dan inter personal) 

(g) Tingkatkan istirahat klien 

(h) Kolaborasikan dengan dokter jika ada keluhan dan 

tindakan nyeri tidak berhasil 
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2. Gangguan eliminasi urine berhubungan dengan tekanan ureter 

tinggi. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama…. Di harapkan 

tidak ada gangguan eliminasi urin dengan kriteria hasil: 

a) Tujuan (NOC) 

1) Urinary Elimination (0503) 

(a) Frekuensi urin 

(b) Nyeri saat buang air kecil 

(c) Retensi urin 

(d) Nokturia 

(e) Inkontinensia urin 

b) Intervensi (NIC) 

1) Urinary Elimination Management (0590) 

(a) Monitor eliminasi urin termasuk frekuensi, konsistensi, 

bau, volume, dan warna urin. 

(b) Monitor tanda dan gejala retensi urin  

(c) Ajarkan pasien untuk memonitor tanda dan gejala 

infeksi sistem urin 

(d) Instruksikan pasien untuk mengkosongkan kandung 

kemih 

(e) Membatasi cairan sesuai dengan kebutuhan 
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3. Resiko konstipasi berhubungan dengan faktor mekanis (tumor) 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama…. Di harapkan 

tidak ada konstipasi dengan kriteria hasil: 

a) Tujuan (NOC) 

1) Bowel Elimination (0501) 

(a) Mempertahankan bentuk feses lunak setiap 1-3 hari 

(b) Bebas dari ketidaknyamanan dan konstipasi 

(c) Mengidentifiksi indikator untuk mencegah konstipasi 

(d) Feses lunak dan berbentuk 

b) Intervensi  (NOC) 

1) Constipation/Impaction Management (0450) 

(a) Monitor tanda dan gejala konstipasi 

(b) Monitor bising usus 

(c) Monitor feses : frekuensi, konsistensi dan volume 

(d) Konsultasi dengan dokter tentang penurunan dan 

peningkatan bising usus 

(e) Identifikasi penyebab konstipasi 

(f) Dukung intake cairan 

(g) Pantau tanda-tanda dan gejala konstipasi 

(h) Anjurkan pasien untuk mengkonsumsi tinggi serat 

4. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasive 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama…. Di harapkan 

tidak ada infeksi dengan kriteria hasil: 
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a) Tujuan (NOC) 

1) Risk Control (1902) 

(a) Klien bebas dari tanda dan gejala infeksi 

(b) Mendeskripsikan proses penularan penyakit, factor 

yang mempengaruhi penularan serta 

penatalaksanaannya, 

(c) Menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya 

infeksi 

(d) Menunjukkan perilaku hidup sehat 

b) Intervensi (NIC) 

1) Infection Control (6540) 

(a) Bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain 

(b) Pertahankan teknik isolasi 

(c) Batasi pengunjung  

(d) Instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan saat 

berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan pasien 

(e) Gunakan sabun antimikrobia untuk cuci tangan 

(f) Cuci tangan setiap sebelum dan sesudah tindakan 

keperawatan 

(g) Gunakan sarung tangan sebagai alat pelindung 

(h) Kolaborasikan pemberian terapi antibiotik bila perlu 

5. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan 

otot. 
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Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama…. Di harapkan 

tidak ada hambatan mobilitas fisik dengan kriteria hasil: 

a) Tujuan (NOC) 

1) Mobility (0208) 

(a) Pasien mampu menggerakan otot 

(b) Pasien mampu berjalan 

(c) Pasien menunjukan mampu berpindah dengan mudah 

b) Intervensi (NIC) 

1) Exercise therapy : ambulation (0221) 

(a) Monitor vital sign sebelum dan sesudah latihan dan 

lihat respon pasien saat latihan. 

(b) Konsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana 

ambulasi sesuai dengan kebutuhan 

(c) Ajarkan pasien tentang tehnik ambulasi 

(d) Bantu pasien untuk menggunakan tongkat saat berjalan 

dan cegah terhadap cidera 

(e) Latih pasien dalam pemenuhan kebutuhan ADL secara 

mandiri sesuai kemampuan 

(f) Berikan alat bantu jika pasien membutuhkan 

6. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan 

aktif 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama…. Di harapkan 

cairan seimbang dengan kriteria hasil: 
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1) Tujuan (NOC) 

a) Fluid balance (0601) 

(a) Tanda-tanda vital dalam rentang normal (TD, Nadi, 

Suhu, RR) 

(b) Mempertahankan keseimbangan intake dan output 

(c) Membran mukosa lembab,turgo kulit baik 

b) Intervensi (NIC)  

(a) Fluid management (4120) 

(b) Monitor tanda-tanda vital (TD, Nadi, Suhu, RR) 

(c) Mempertahankan intake dan output yang akurat 

(d) Monitor status nutrisi 

(e) Monitor status hidrasi (kelembaban membrane mukosa, 

nadi adekuat, tekanan darah ortostatik), jika di perlukan 

(f) Dorong masukan oral  

(g) Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat. 

 

7. Hipertermi berhubungan dengan 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama…. Di harapkan 

tidak ada hipertermi dengan kriteria hasil: 

1) Tujuan (NOC) 

a) Thermoregulation (0800) 

(a) Berkeringat saat panas 

(b) Denyut nadi dalam batas normal 
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(c) Respiratory rate dalam batas normal 

2) Intervensi (NIC) 

a) Temperature regulation (3900) 

(a) Monitor suhu setiap 2 jam sekali 

(b) Monitor tekanan darah, nadi, dan respiratory rate 

(c) Monitor suhu dan warna kulit 

(d) Mempertahankan cairan yang adekuat dan asupan gizi 

yang adekuat 

(e) Berikan obat sesuai medikasi untuk mencegah 

hipertermia. 
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