
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembedahan merupakan operasi yang melibatkan organ tubuh secara

luas dan mempunyai tingkat resiko yang tinggi terhadap kelangsungan

hidup klien. Pembedahan dilakukan pada indikasi penyakit pembesaran

prostat, yakni pada indikasi penyakit kanker prostat, tumor prostat dan

benigna prostat hyperplasia (Win De Jong. 2005).

Penyakit Benigna Prostat Hiperplasia (BPH) merupakan penyakit

yang menyerang pada prostat, yang terjadi hanya pada laki-laki. Penyakit

tersebut hanya bisa sembuh dengan dilakukan operasi atau pembedahan,

sering kali pasien mengalami nyeri yang tidak dapat ditoleransi. Walaupun

sudah diberikan obat analgesik, tetapi nyeri tetap saja masih terasa. Oleh

karena itu perlu adanya pemberian cara lain untuk mengurangi nyeri yang

dirasakan oleh pasien, salah satunya dengan menggunakan tehnik relaksasi

(Win De Jong. 2005).

Menurut Word Health Organisation (WHO), penderita BPH di dunia

adalah sebanyak 30 juta, Jika dilihat secara epidemiologinya, di dunia dan

menurut usia, maka dapat di lihat kadar insidensi BPH, pada usia 40-an,

kemungkinan seseorang itu menderita penyakit ini adalah sebesar 40%,

dan setelah meningkatnya usia, yakni dalam rentang usia 60 hingga 70

tahun, persentasenya meningkat menjadi 50% dan diatas 70 tahun. Akan

tetapi, jika di lihat secara histology penyakit BPH, secara umum
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membabitkan 20% pria pada usia 40-an, dan meningkat secara dramatis

pada pria berusia 60-an, dan 90% pada usia 70 (Depkes RI.2012)

Di indonesia, penyakit pembesaran prostat jinak menjadi urutan kedua

setelah penyakit batu saluran kemih, dan jika dilihat secara umumnya,

diperkirakan hampir 50 persen pria Indonesia yang berusia di atas 50

tahun, dengan kini usia harapan hidup mencapai 65 tahun ditemukan

menderita penyakit BPH ini. Selanjutnya, 5% pria Indonesia sudah masuk

ke dalam lingkungan usia di atas 60 tahun  (Depkes RI.2012).

Relaksasi progresif adalah latihan terinstruksi yang meliputi

pembelajaran untuk mengerutkan dan merilekskan kelompok otot secara

sistemik, dimulai dengan otot wajah dan berakhir pada otot kaki.

Tindakan ini biasanya memerlukan waktu 15-30 menit, dapat disertai

intriksi yang mengarahkan individu untuk emperlihatkan kelompok otot

yang direlaksasikan (Johnson 2005). Indikasi Teknik relaksasi mambantu

pasien berkoping dari cemas, panik gejala fisik lain (Mc Cann, 2003).

Indikasi lain untuk nyeri otot, cemas, depresi ringan. Kontraindikasi terapi

ini adalah pada pasien marah dan pada pasien BPH tidak boleh dilakukan

relaksasi progresif pada bagian perut, karena dapat berakibat dapat

membuat rusak organ yang sudah dilakukan pembedahan dan dapat terjadi

perdarahan.

Di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga terdapat 2 ruang

rawat inap yaitu Dahlia dan Menur dengan jumlah tempat tidur pasien

sebanyak 78 buah. Pada ruang dahlia nilai Bed Occupansi Rate (BOR)
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61,02%, Average Length of Stay (LOS) 3,46 hari, Bed Turn Over (BTO)

67,78% dan Turn Over Internal (TOI) 1,03 hari. Di ruang menur nilai Bed

Occupansi Rate (BOR) 65,55%, Average Length of Stay (LOS) 5,25 hari,

Bed Turn Over (BTO) 39,00 kali dan Turn Over Internal (TOI) 3,29 hari.

Di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, sudah dilakukan

terapi nonfarmakologi yakni tehnik relaksasi nafas dalam, yang dilakukan

pada pasca pembedahan hari pertama, tetapi terdapat beberapa pasien

merasa masih merasakan nyeri yang sama sebelum melakukan tehnik

relaksasi nafas dalam, sedangkan tenaga medis di RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata belum melakukan cara tehnik relaksasi yang lain untuk

mengatasi nyeri pada pasien pasca pembedahan. Tehnik relaksasi progresif

belum dilakukan oleh tenaga kesehatan di RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga. Oleh karena itu perlu adanya pemberian

relaksasi progresif untuk mengurangi intensitas nyeri pada pasien pasca

pembedahan, karena Menurut Arif (2000) pembesaran prostat terjadi

secara perlahan-lahan pada traktus urinarius. Pada tahap awal terjadi

pembesaran prostat sehingga terjadi perubahan fisiologis yang

mengakibatkan resistensi uretra daerah prostat, leher vesika kemudian

detrusor mengatasi dengan kontraksi lebih kuat. Akibatnya serat detrusor

akan menjadi lebih tebal dan penonjolan serat detrusor ke dalam mukosa

buli-buli akan terlihat sebagai balokbalok yang sampai (trabekulasi), yang

mengakibatkan nyeri.
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Dari data yang didapat dari RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata

Purbalingga Pada tahun 2012 tercatat ada 125 pasien BPH dan pada tahun

2013 dari bulan Januari sampai Oktober tercatat ada 94 pasien BPH, ini

merupakan angka yang cukup besar untuk diperhatikan oleh tenaga

kesehatan.

Dari hal-hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih

lanjut dalam memberikan suatu teknik menejemen nyeri yaitu relaksasi

yang bisa digunakan pada pasca operasi karena teknik relaksasi diharapkan

klien bisa beradaptasi dengan nyeri pasca operasi atau paling tidak dapat

menurunkan intensitas nyeri yang dialaminya tanpa harus menggunakan

obat-obatan. Relaksasi progresif dilakukan hanya pada bagian kepala dan

tangan karena pada pasien pasca pembedahan BPH masa penyebuhan

lebih lama dibandingkan dengan pembedahan yang lain, jika dilakukan

gerakan pada bagian abdomen dapat mengakibatkan merusak organ yang

dan dapat terjadi perdarahan pada luka daerah yang telah dilakukan

pembedahan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil

sebuah judul tentang “pengaruh relaksasi progresif (kepala dan tangan)

terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien pasca pembedahan BPH

di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga”.

B. Perumusan Masalah

Nyeri merupakan salah satu gejala atau keluhan yang dirasakan setiap

pasien setelah mengalami pembedahan. Sekitar 50% nyeri pasca bedah
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tetap tidak dapat diatasi dengan pemberian obat-obatan analgesik. Teknik

relaksasi progresif diharapkan dapat menurunkan intensitas nyeri. Ada

beberapa metode relaksasi, oleh karena itu dalam penelitian ini dibatasi

untuk meneliti metode teknik relaksasi progresif. Penelitian ini ingin

menjawab pertanyaan, “Ada pengaruh pemberian relaksasi progresif

(kepala dan tangan) terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien pasca

pembedahan BPH di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga”.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh

relaksasi progresif (kepala dan tangan) terhadap penurunan intensitas

nyeri pada pasien pasca pembedahan BPH di RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga

2. Tujuan Khusus

Diharapkan setelah dilakukan penelitian ini dapat:

a. Mengetahui karakteristik responden meliputi umur dan status

pendidikan.

b. Mengetahui penurunan intensitas nyeri sebelum dan sesudah

dilakukan teknik relaksasi progresif (kepala dan tangan) pada

pasien pasca pembedahan BPH.

c. Mengetahui pengaruh pemberian tehnik relaksasi progresif (kepala

dan tangan) terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien pasca

pembedahan BPH.
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pasien

- Memberikan informasi dan pengetahuan pada pasien, dengan

relaksasi progresif dapat membantu menurunkan intensitas nyeri.

- Mempercepat penyembuhan.

2. Bagi profesi keperawatan

Memberikan informasi bagi perawat tentang pentingnya tindakan

keperawatan non farmakologis dengan memberikan relaksasi progresif.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan acuan kepada peneliti lain

dalam membuat penelitian yang semua dengan variabel yang berbeda.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oeleh Erna Erliana (1985) penelitian tersebut

berjudul “Perbedaan Tingkat Insomnia Lansia Sebelum dan Sesudah

Latihan Relaksasi Otot Progresif (Progressive Muscle Relaxation) di

BPSTW Ciparay Bandung” penelitian ini menggunakan desain quasi

eksperimen (one group pretest-post test design). Hasil penelitiannya

adalah terdapat perbedaan tingkat insomnia responden sebelum dan

sesudah latihan relaksasi otot progresif. Perbedaan yang dapat dilihat

adalah terjadinya penurunan jumlah responden pada tingkat insomnia

ringan sebanyak 10 orang (34,48%), 19 responden (65,52%) yang tidak

mengalami keluhan insomnia.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2009) dengan judul

“Pengaruh Penambahan Teknik Relaksasi Progresif Pada Terapi

Terhadap Penurunan Nyeri Post Sectio Caesarea Di Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Moewardi”. Penelitian ini menggunakan desain pre-

post test. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan

dengan nilai p value = 0,01, lebih keci dari 0,05. Berarti ada pengaruh

penambahan teknik relaksasi progresif pada terapi latihan terhadap

penurunan nyeri pasien post sectio caesarea.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadona Fitrisyia (2011) dengan

judul “Relaksasi Otot Progresif Dengan Pemenuhan Kebutuhan Tidur

Lansia”. Penelitian ini menggunakan desain quasy-eksperiment dengan

pendekatan one group pre test – post test design. Setelah dilakukan uji

paired t-test secara keseluruhan pada lansia sebelum dan sesudah

intervensi relaksasi otot progresif, diperoleh hasil p=0,000. berarti

terdapat perbedaan yang signifikan/bermakna.
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