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BAB II

TINJAUAN PUSAKA

A. Teknik Relaksasi Progresif

1. Pengertian

Relaksasi merupakan suatu bentuk teknik yang melibatkan

pergerakan anggota badan dan bisa dilakukan dimana saja (Potter &

Perry, 2005). Tehnik ini didasarkan kepada keyakinan bahwa tubuh

berespon pada ansietas yang merangsang karena nyeri atau kondisi

penyakitnya. Tehnik relaksasi dapat menurunkan ketegangan

fisiologis (Asmadi, 2008).

Relaksasi progresif adalah latihan terinstruksi yang meliputi

pembelajaran untuk mengerutkan dan merilekskan kelompok otot

secara sistemik, dimulai dengan kelompok otot wajah dan berakhir

pada otot kaki. Tindakan ini biasanya memerlukan waktu 15-30

menit., dapat disertai dengan intruksi yang mengarahkan individu

untuk memperhatikan kelompok otot yang direlaksasikan (Johnson

2005). Selain itu manfaat teknik rilekasasi progresif bagi pasien

diantaranya mengurangi ketegangan dan kecemasan (Paula, 2002).

Terapi latihan adalah gerak tubuh, aktifitas fisik yang dilakukan secara

sistematis dengan tujuan :

a. memperbaiki atau menghindari keluhan.

b. memperbaiki atau meningkatkan aktifitas fungsional. A
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c. menghindari atau tindakan preventif dari adanya penurunan derajat

kesehatan dari faktor-faktor resiko.

d. optimalisasi status sehat, kebugaran atau kondisi yang baik (Kisner,

2007).

2. Kegunaan relaksasi

Menurut Burn (dikutip oleh beech, dkk 2000), ada beberapa

keuntungan yang diperoleh dari relaksasi yaitu:

a. Relaksasi akan membuat individu lebih mampu menghindari reaksi

yang berlebihan karena adanya stress

b. Masalah yang beruhubungan dengan stress seperti hipertensi, sakit

kepala, insomnia dapat diobati atau diatasi dengan relaksasi

c. Mengurangi tingkat kecemasan

d. Mengontrol antixipatory anxiety sebelum situasi yang

menimbulkan kecemasan

e. Kelelahan, aktivitas mental, latihan fisik dapat diatasi lebih cepat

dengan tehnik relaksasi

f. Relaksasi merupakan bantuan untuk menyembuhkan penyakit

tertentu dan pasca operasi

Pengoptimalan stimulasi pada muscle spindle dan golgi tendon

organ lebih maksimal karena terdapat respon authogenic inhibition

yang ditimbulkan oleh adanya prinsip isometrik yang memberikan

respon relaks melalui penegangan otot kemudian dibantu dengan

ekspirasi diakhir pelaksanaan isometric. Hal ini akan menyebabkan
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pelepasan adhesi yang optimal pada jaringan ikat otot (fascia dan

tendon), sehingga relaksasi yang optimal pada otot terjadi kemudian

nyeri menurun (Silbernagl, 2009).

Terjadinya penurunan intensitas nyeri pada pasca pembedahan

BPH sesudah latihan relaksasi otot progresif didukung juga oleh teori

bahwa latihan relaksasi yang dikombinasikan dengan latihan

pernapasan yang terkontrol dan rangkaian kontraksi serta relaksasi

kelompok otot, dapat menstimulasi respon relaksasi baik fisik maupun

psikologis. Respon tersebut dikarenakan terangsangnya aktivitas

sistem saraf otonom parasimpatis nuclei rafe yang terletak di separuh

bagian bawah pons dan di medula sehingga mengakibatkan penurunan

metabolisme tubuh, denyut nadi, tekanan darah, dan frekuensi

pernapasan dan peningkatan sekresi serotonin (Guyton dan Hall,

1997).

Perangsangan pada beberapa area dalam nukleus traktus

solitarius, yang merupakan regio sensorik medula dan pons yang

dilewati oleh sinyal sensorik viseral yang memasuki otak melalui

saraf-saraf vagus dan glosovaringeus, juga menimbulkan keadaan

tidur. Latihan relaksasi otot progresif yang dikombinasikan dengan

teknik pernapasan yang dilakukan secara sadar dan menggunakan

diafragma, memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada

mengembang penuh. Teknik pernapasan tersebut, mampu memberikan

pijatan pada jantung yang menguntungkan akibat naik turunnya
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diafragma, membuka sumbatan-sumbatan dan memperlancar aliran

darah ke jantung serta meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh.

Aliran darah yang meningkat juga dapat meningkatkan nutrien dan

O2. Peningkatan O2 didalam otak akan merangsang peningkatan

sekresi serotonin sehingga membuat tubuh menjadi tenang dan lebih

mudah untuk tidur (Purwanto 2007).

Pada saat bernapas dalam di sebelah atas ketika udara

dihembuskan keluar secara perlahan-lahan, pernapasan itu mendorong

dan menekan paru-paru. Dengan demikian membebaskannya dari

udara yang tergenang dan membebaskannya dari gangguangangguan.

Sedangkan disebelah bawah pada saat menarik nafas, akan

merangsang dan membersihkan gerak peristaltik dari usus-usus untuk

lebih membersihkan sisa-sisa makanan yang telah lalu dan mengubah

terjadinya sembelit, serta membersihkan sedikit demi sedikit lemak,

cairan dan gas-gas berlebihan, yang tidak berguna bagi tubuh.

Sedangkan pada saat merelaksasikan otot, sebuah sel saraf

mengeluarkan opiate peptides atau saripati kenikmatan ke seluruh

tubuh sehingga yang dirasakan adalah rasa nikmat dan tubuh menjadi

rileks. Pelatihan relaksasi dapat memunculkan keadaan tenang dan

rileks dimana gelombang otak mulai melambat semakin lambat

akhirnya membuat seseorang dapat beristirahat dan tertidur.
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3. Pelaksanaan latihan relaksasi progresif

Dalam pelaksanaan latihan tehnik relaksasi progresif terdapat beberapa

tahap yaitu:

a. Tahap persiapan

Peneliti memposisikan tubuh pasien secara nyaman mungkin.

pasien diinstruksikan untuk duduk semi fowler dengan rileks, mata

tertutup, melonggarkan pakaian disekitar leher dan pinggang.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahapan ini responden melaksanakan latihan relaksasi otot

progresif dengan dibimbing langsung oleh peneliti sendiri.

c. Tahap penutupan

Pada tahapan ini responden bersiap-siap untuk istirahat. Sesudah

latihan relaksasi otot progresif.

d. Tahap pengukuran tingkat intensitas nyeri

Pengukuran dilakukan di kamar masing-masing pasien setelah

dilakukan intervensi latihan relaksasi otot progresif selama satu

minggu yaitu setelah 7 kali latihan relaksasi otot progresif.

e. Tahap evaluasi

Pada tahapan ini peneliti menanyakan kembali perasaan responden

dan menjelaskan bahwa intervensi telah selesai dilakukan.

4. Langkah melakukan teknik relaksasi progresif

Ada beberapa langkah melakukan teknik relaksasi progresif adalah:
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a. Kepalkan kedua telapak tangan, kencangkan bisep dan lengan

bawah (sikap Charles Atlas) selama lima sampai tujuh detik. Anjur

klien untuk memikirkan rasanya dan tegangkan otot sepenuhnya

kemudian relaksi selama 12 sampai 30 detik.

b. Kerutkan dahi ke atas, pada saat yang sama tekan dagu sejauh

mungkin ke belakang, putar searah jarum jam dan kebalikannya

selanjutnya relakskan kembali kemudian kerutkan otot muka

seperti menari yaitu  cemberut, mata dikedipkan, bibir

dimonyongkan kedepan lidah ditekan di langit-langit, dan bahu

dibungkukkan. Di lanjutkan selama lima sampai tujuh detik. Anjur

klien untuk memikirkan rasanya dan tegangkan otot sepenuhnya

kemudian relaks.selama 12 sampai 30 detik.

c. Lengkungkan punggung ke belakang sambil menarik napas dalam

masuk, tekan keluar lambung, ditahan dan Relaks, kemudian tarik

nafas dalam tahan dalam  perut lalu relaksasi.

d. Tarik kaki dan ibu jari ke belakang mengarah ke muka, tahan

relakskan Lipat ibu jari, secara serentak kencangkan betis, paha,

dan pantat selama lima sampai tujuh detik. Anjur klien untuk

memikirkan rasanya dan tegangkan otot sepenuhnya kemudian

relaksasi selama 12 sampai 30 detik.

Selama melakukan teknik relaksasi catat respon non verbal klien,

jika klien menjadi agitasi atau tidak nyaman hentikan latihan dan jika

klien terlihat kesulitan relaksing hanya sebagian tubuh, perawat
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melambatkan kecepatan latihan dan berkonsentrasi pada bagian tubuh

yang tegang.

Gambar 3.1 gerakkan relaksasi progresif
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B. Nyeri

1. Pengertian

Nyeri pengalaman sensori dan emosional yang tidak

menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang actual atau

potensial. Nyeri adalah alasan utama seseorang untuk mencari bantuan

perawatan kesehatan. Nyeri terjadi bersama banyak proses penyakit

atau bersamaan dengan beberapa pemeriksaan diagnostik atau

pengobatan. Nyeri sangat mengganggu dan menyulitkan lebih banyak

orang disbanding suatu penyakit manapun (Suzanne C. Smeltzer.).

Dalam definisi keperawatan nyeri adalah apapun yang

menyakitkan tubuh yang dikatakan individu yang mengalaminya,

yang ada kapanpun individu mengatakannya.

2. Intensitas nyeri

Intensitas nyeri dapat ditentukan dengan berbagai cara. Salah

satunya adalah bertanya kepada pasien tentang nyeri atau

ketidaknyamanan.

Metode lain adalah bertanya kepada pasien untuk menguraikan

bagaimana gawatnya nyeri yang mendatangkan ketidaknyamanan

dengan menggunakan skala.  Skor skala nyeri dapat dicatat pada

lembaran agar bisa membuat pengkajian yang berkesinambungan

mengenai kemajuan nyeri.
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3. Fisiologi nyeri

Reseptor nyeri disebut nociceptor merupakan ujung- ujung saraf

yang bebas, tidak bermyelin atau sedikit bermyelin dari neuron aferen.

Nociceptor-nociceptor tersebar luas pada kulit dan mukosa dan

terdapat pada struktur-struktur yang lebih dalam seperti pada visera,

persendian, dinding arteri, hati dan kandung empedu.

Nociceptor memberi respon yang terpilih terhadap stimuli yang

membahayakan seperti stimuli kimiawi, thermal, listrik atau mekanis.

Yang tergolong stimuli kimiawi terhadap nyeri adalah histamine,

bradikinin, prostaglandin, sebagian alat tersebut dilepas oleh jaringan

yang rusak. Anoreksia yang menimbulkan nyeri adalah kimia yang

dilepaskan oleh jaringan anoksia yang rusak. Nyeri tidak

menimbulkan adaptasi yang berulang-ulang dan pada beberapa

kejadian bias menjadi lebih sensitif untuk beberapa lama.

4. Etiologi

a. Mekanik, rasa nyeri yang diakibatkan oleh mekanik ini timbul

akibat ujung-ujung saraf bebas menggalami kerusakan. Contohnya

dari nyeri akibat trauma mekanik adalah akibat adanya benturan,

gesekan dan lua.

b. Thermos, nyeri karena ujung saraf reseptor mendapat rasangan

akibat panas, dingin. Misalnya karena api dan air.

c. Khemis, nyeri yang ditimbulkan karena adanya kontak dengan zat

kimia yang bersifat asam atau basa kuat.
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d. Elektrik, nyeri yang ditimbulkan karena adanya pengaruh aliran

listrik yang kuat mengenai reseptor rasa nyeri yang menimbulkan

kekejangan otot dan luka bakar.

5. Proses transmisi nyeri

Impuls-implus nyeri disalurkan ke sum-sum tulang belakang oleh

dua jenis serabut yaitu serabut-serabu yang bermyelin rapat yakni

serabut A-delta dan serabut-serabut lamban yakni serabut C. Nyeri

dapat diterangkan sebagai nyeri tajam atau menusuk dan yang mudah

diketahui lokasinya akbat dari implus-implus yang disalurkan oleh

serabut-serabut delta-A. Contoh dari nyeri tersebut ialah seperti

tusukan oleh jaru, rasa nyeri “panas” “tumpul, atau “gatal” dan yang

lebih difus berasal dari impuls-impuls yang ditransmisi oleh serabut C.

Implus-implus yang ditransmisi oleh serabut-serabut delta-A

mempunyai sifat inhibitor yang ditransmisi ke serabut-serabut C.

Serabut-serabut saraf aferen masuk ke spinal lewat”dorsal horn”.

Dorsal horn terdiri dari lapisan (laminae) yang saling berautan. Lamina

II dan lamina III membentu darah ang disebut substansia gelatisa(SG).

Substansia P dilepas pada sinaps dari SG dan diduga merupakan

penyalur saraf neutransmitter utama dari implu-implus nyeri.

Implus-implus nyeri menyeberangi sum-sum tulang belakang pada

interneuron-interneuron dan bersabung dengan jalur spinalis asendens.

Pada implus-implus nociceptive terletak pada belahan ventral dari

sum-sum tulang belakang, yang paling utama adalah spinothalamic
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tract/ jalur spiotalamus dan spinoreticular tract. Spinothalamic tract

merupakan system yang diskriminatif dan membawa informasi

mengenai sifat dan lokasi dari stimulus kepada thalamus kemudian ke

korteks untuk diinterpretasi. Implus-implus yang ditransmisi lewat

spinoreticular tract mengaktifkan respon-respon autonomi dan limbic

(motivational affective/ efektif yang dimotivasi).

6. Bentuk-bentuk nyeri

Terdapat dua bentuk sindrom nyeri yaitu:

a. Nyeri akut

Nyeri akut berlangsung tidak melebihi 6 bulan. Serangan

mendadak dari sebab yang sudah diketahui dan daerah yang nyeri

biasanya dapat diketahui. Nyeri akut ditandai denga peningkatan

tegangan otot, cemas yang keduanya meningkatkan persepsi nyeri.

Bila nyeri jelas atau parah maka fisiologis dan gejala-gejala

perilaku member kemungkinan untuk pengkajian dan biasanya

pasien meinta pertolongan untuk mengobati nyeri.

b. Nyeri kronis

Nyeri kronis merupakan nyeri yag berlangsung lebih dari 6

bulan. Sumber nyeri biasanya tidak diketahui atau tidak nyeri

tersebut sudah tidak dapat disembuhkan. Pengindraan nyeri

menjadi lebih dalam, sehingga sukar bagi penderita untuk

menunjukkan lokasinya. Nyeri kronis ditandai dengan mudah
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tersinggung (sering sekali disertai insomnia), yang menyebabkan

jadi kurang perhatian dan terisolir dari kerabat dan keluarga.

7. Sistem penanganan nyeri

Dalam sistem penanganan nyeri pada pasien dengan pasca

pembedahan terutama pada pembedahan penyakit Benigna Prostat

Hiperplasia sangatlah penting, guna untuk mengurangi nyeri dan

diharapkan nyeri dapat hilang dalam waktu yang tidak lama. Ada

beberapa sistem untuk penanganan nyeri yaitu:

a. Obat-obatan

Obat-obatan dapat mengurangi nyeri nyeri dengan berbagai

cara. Tiap obat yang diberikan dapat mengurangi nyeri. Nyeri

dapat dikurangi dengan menggangu/memblok transmisi stimulus

agar terjadi perubahan ersepsi dan dengan mengurangi respon

cortical terhadap nyeri. Sebagian obat-obatan seperti narkotika

dapat mempengaruhi keduanya baik persepsi aupun respon.

b. Non obat-obatan

Banyak pasien dan anggota tim kesehatan cenderung untuk

memandang obat sebagai satu-satunya meode untuk

menghilangkan nyeri. namun banyak aktivitas keperawatan

nonfarmakologis yang dapat membantu dalam menghilangkan

nyeri. meskipun ada beberapa laporan anekdot mengenai

keefektivan tindakan-tindakan ini, sedikit diantaranya yang belum

dievaluasi melalui penelitian riset yang sistematik. Metode pereda
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nyeri nonfarmakologis biasanya mempunyai resiko yang sangat

rendah. Meskipun tindakan tersebut mungkin diperlukan atau

sesuai untuk mempersingkat episode nyeri yang berlangsung hanya

pada beberapa detik atau menit. Dalam hal lain, terutama saat nyeri

hebat yang berlangsung selama berjam-jam atau berhari-hari,

mengkombinasikan tehnik nonfarmakologis dengan obat-obatan

mungkin cara yang paling efektif untuk menghilangkan nyeri.

Selain pemberian obat-obatan untuk mengurangi nyeri yang

dirasa oleh pasien pasca pembedahan dapat dilakukan dengan

memberkan tehnik relaksasi. Ada beberapa macam tehnik relaksasi

yaitu tehnik relaksasi nafas dalam dan tehnik relaksasi progresif.

tehnik relaksasi tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan

keperawatan untuk pengendalian nyeri. Intervensi keperawatan

yang khusus untuk mengurangi nyeri termasuk hal-hal yang

berhubungan dengan pencegahan nyeri, modifikasi stimulus dan

modifikasi respon terhadap nyeri.

C. Benigna Prostat Hiperplasia

1. Pengertian

Benigna prostat hyperplasia BPH adalah suatu kondisi yang sering

terjadi sebagai hasil dari pertumbuhan dan pengendalian hormone

prostat (Yuliana Elin,2011).
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2. Etiologi

Dengan bertambahnya usia, akan terjadi perubahan keseibangan

testosterone esterogen karena produksi testosterone menurun dan terjadi

konversi testosterone menjadi esterogen pada jaringan adipose diperifer,

karena proses pembesaran prostat terjadi secara perlahan-lahan, efek

perubahan juga terjadi perlahan-lahan (Wim De Jong, 2005). Benigna

Prostat Hiperplasia dapat diketahui dengan ditandai dengan pembesaran

kelenjar prostat dan sangat sering ditemukan muncul pada >50% pria

berusia >60 tahun dengan 80% pada pria berusia >80 tahun.

3. Patofisiologi

Biasanya ditemukan gejala dan tanda obstruksi dan iritasi. Gejala

dan tanda obstruksi saluran kemih berarti penderita harus menunggu

pada permulaan miksi, miksi terputus, menetes pada akhir miksi,

pancaran miksi menjadi melelah, dan rasa belum puas sehabis miksi.

Gejala iritasi disebabkan hipersensitivitas otot detrustor berarti

bertambahnya frekuensi miksi, nokturia, iksi sulat ditahan, dan disuria.

Gejala obstruksi terjadi karena detrusor gagal berkontraksi dengan

cukup kuat dan gagal berkontraksi cukup lama sehingga kontraksi

terputus-putus. Gejala iritasi terjadi karena pengosongan yang tidak

sempurna pada saat miksi atau pembesaran prostat menyebabkan

rangsangan pada kandung kemih sehngga vesika serig berkontraksi

meskipun belum penuh. Gejala dan tanda ini diberi skor untuk

menentukan berat keluhan klinis.
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Apabila vesika dekompensasi, akan terjadi retensi urin sehingga

pada akhir miksi masih ditemukan sisa urine pada kandung kemih dan

timbul rasa tidak tuntas pada akhir miksi. Jika keadaan ini berlanjut

pada suatu saat akan terjadi kemacetan total sehingga penderita tidak

mampu lagi miksi. Karena produksi urine terus terjadi, pada suatu saat

vesika tidak mampu lagi menampung urine sehingga tekanan intra

vesika terus meningkat. Apabila tekanan vesika semakin tinggi dari

pada tekanan sfingter dan obstruksi, akan terjadi inkontinensia

paradoks. Retensi kronik menyebabkan refluks vesiko-ureter,

hidroureter, hidronefrosis, dan gagal ginjal. Proses kerusakan ginjal

dipercepat bila terjadi infeksi. Pada waktu miksi, penderita harus selalu

mengejan sehingga lama-kelamaan menyebabkan hernia atau hemoroid.

Karena selalu terdapat sisa urin, dapat terbentuk batu endapan

didalam kandung kandung kemih. Batu ini dapat menambah keluhan

iritasi dan menimbulkan hematuria. Batu tersebut dapat pula

menyebabkan sistitis dan bila terjadi refluks, dapat terjadi pielonefritis.

4. Tanda dan gejala

Gejala pembesaran prostat yang paling menonjol adalah air seni

tidak dapat dikeluarkan sampai habis, walaupun penderita mengedan

dengan keras. Bila pembesaran itu sangat besar, akan terjadi retensi

urin. Jadi, tidak dapat kencing sama sekali. Akibat mengedan yang

keras sebagai usaha untuk mengeluarkan air seni kadang-kadang air

seni yang keluar bercampur darah (E. Oswari. 2005).
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5. Manifestasi klinis

Pasien BPH dapat menunjukkan berbagai macam tanda dan gejala.

Benigna Prostat Hiperplasia berganti-ganti dari waktu-kewaktu dan

mungkin dapat semakin parah, menjadi stabil, atau semakin buruk

secara spontan. Berbagai tanda dan gejala dapat dibagi dalam 2 kategori

(obstruksi terjadi ketika faktor dinamik atau faktor  statik mengurangi

pengosongan kandung kemih) dan iriatif (hasil dari obstruksi sudah

berjalan lama pada leher kandung kemih (Yuliana Elin,2011).

Kategori keparahan benigna Prostat hiperplasia (PBH) berdasarkan

tanda dan gejala:

a. Ringan, kekhasan tanda dan gejalanya yaitu asimtomatik, kecepatan

urinary puncak <10mL/s, volume urin residual setelah pengosongan

25-50mL/s dan peningkatan kreatinin serum.

b. Sedang, semua tanda diatas ditambah obstruktif penghilangan gajala

dan iriatif penghilangan gejala (tanda dari destrusor yang tidak

stabil).

c. Parah, Semua yang diatas ditambah satu atau dua lebih komplikasi

Benigna Prostat Hiperplasia

pasien yang telah dilakukan pembedahan pada organ tubuhnya perlu

adanya intervensi untuk bad rest. Akan tetapi bad rest dapat berakibat

terjadinya kekakuan pada otot-otot tubuh, karena kurangnya aktifitas.

Terutama pada kepala dan tangan. Terdapat ketegangan pada otot yang

terdapat dileher yang mengakibatkan kekakuan pada leher dan kepala,
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contohnya adanya rasa kaku pada leher, kepala menjadi pusing dan

timbul nyeri pada leher dan kepala.

Pada daerah tangan terdapat kekauan otot akibat adanya

ketegangan yang terjadi pada otot. Pasien yang terpasang infus

contohnya, mereka takut dan enggan untuk menggerakkan tangan.

Implus-implus nyeri menyeberangi sum-sum tulang belakang pada

interneuron-interneuron dan bersabung dengan jalur spinalis asendens.

Pada implus-implus nociceptive terletak pada belahan ventral dari sum-

sum tulang belakang, yang paling utama adalah spinothalamic tract/

jalur spiotalamus dan spinoreticular tract. Pengoptimalan stimulasi pada

muscle spindle dan golgi tendon organ lebih maksimal karena terdapat

respon authogenic inhibition yang ditimbulkan oleh adanya prinsip

isometrik yang memberikan respon relaks melalui penegangan otot

kemudian dibantu dengan ekspirasi diakhir pelaksanaan isometric. Hal

ini akan menyebabkan pelepasan adhesi yang optimal pada jaringan ikat

otot (fascia dan tendon), sehingga relaksasi yang optimal pada otot

terjadi kemudian nyeri menurun (Silbernagl, 2009).

Kebanyakan dari pasien masih mempunyai kekhawatiran kalau

tubuh digerakkan pada posisi tertentu pasca pembedahan akan

mempengaruhi luka operasi yang masih belum sembuh yang baru saja

selesai dikerjakan. Padahal tidak sepenuhnya masalah ini perlu

dikhawatirkan, bahkan justru hampir semua jenis operasi membutuhkan

mobilisasi atau pergerakan badan sedini mungkin asalkan rasa nyeri
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dapat ditahan dan keseimbangan tubuh tidak lagi menjadi gangguan.

Pergerakan pada masa pemulihan akan mempercepat pencapaian level

kondisi seperti pra pembedahan. Ini tentu akan mengurangi waktu rawat

di rumah sakit, menekan pembiayaan serta juga dapat mengurangi stress

psikis. Pada saat awal pergerakan fisik bisa dilakukan diatas tempat

tidur dengan menggerakkan tangan dan kaki yang bisa ditekuk atau

diluruskan, mengkontraksikan otot-otot dalam keadaan statis maupun

dinamis termasuk juga menggerakkan badan lainnya, miring ke kiri atau

ke kanan (Kusmawan, 2008).

Pergerakan akan mencegah kekakuan otot dan sendi sehingga juga

mengurangi nyeri, menjamin kelancaran peredaran darah, memperbaiki

pengaturan metabolisme tubuh, mengembalikan kerja fisiologis organ-

organ vital yang pada akhirnya justru akan mempercepat penyembuhan

pasien. Menggerakkan badan atau melatih kembali otot-otot dan sendi

pasca operasi di sisi lain akan memperbugar pikiran dan mengurangi

dampak negatif dari beban psikologis yang tentu saja berpengaruh baik

juga terhadap pemulihan fisik (Kusmawan, 2008).

Casey (2000) berpendapat bahwa bedrest selama 24 jam setelah

anestesi spinal tidak dianjurkan lagi. Pasien dapat bangun ketika sensasi

normal kembali dan jika pertimbangan bedah telah memungkinkan.

Widman (2008), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa lama waktu

dari injeksi tulang belakang sampai terjadi pemulihan kekuatan otot

Pengaruh Relaksasi Progresif..., AFNI DWI WIJAYANTI, Fakultas Ilmu KEsehatan UMP, 2014



26

destrusor adalah 7 – 8 jam, dan kekuatan otot tungkai bawah akan pulih

setelah 40 – 140 menit.

6. Penangan

Jenis penanganan pada pasien dengan tumor prostat tergantung

pada berat gejala kliniknya. Berat derajat klinik dibagi menjadi empat

gradasi berdasarkan penemuan pada colok dubur dan sisa volume urine.

Seperti yang tercantum dalam bagan berikut ini:

a. Derajat 1, pemeriksaan colok dubur penonjolan prostat atas mudah

diraba dan sisa volume urin <50mL.

b. Derajat 2, pada pemeriksaan colok dubur penonjolan prostat jelas,

batas atas dapat dicapai dan sisa volume urin 50-100mL.

c. Derajat 3, pada pemeriksaan colok dubur batas atas prostat tidak

dapat diraba dan sisa volume urin >100mL.

d. Derajat 4, batas atas prostat tidak dapat diraba dan terjadi retensi urin

total.

Menurut R. Sjamsuhidayat dan Win De Jong (2005) Derajat satu

biasanya belum memrlukan tindakan-tindakan bedah, diberi pengobatan

konservatif.

1) Derajat dua merupakan indikasi untuk melakukan pembedahan

biasanya dianjurkan reseksi endoskopik melalui uretra (trans uretral

resection / tur).

2) Derajat tiga reseksi endoskopik dapat dikerjakan bia diperkirakan

prostat sudah cukup besar, resesi tidak cukup 1 jam sebaiknya
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dengan pembedahan terbuka, melalui trans vesikal

retropubik/perianal.

3) Derajat emat dilakukan tindakan harus segera dilakukan

membebaskan klien dari retensi urine total dengan pemasangan

kateter.

Pemeriksaan colok dubur dapat memberikan kesan keadaan tonus

sfingter anus, mukosa rectum, kelainan lain seperti benjolan di dalam

rectum dan prostat. Pada perabaan melalui colok dubur, harus

diperhatikan konsistensi prostat (pada pembesaran prostat jinak

konsistensinya kenyal), adakah asimetri, adakah nodul pada prostat,

apakah batas atas dapat diraba. Pada karsinoma prostat, prostat teraba

keras atau tteraba benjolan yang konsistensinya lebih keras dari

sekitarnya atau ada prostat asimetri dengan bagian yang lebih keras.

Dengan colok dubur dapat pula diketahui batu prostat bila teraba

krepitasi.

Derajat berat atau derajat empat obstruksi dapat diukur dengan

menentukan jumlah sisa urine setelah miksi spontan. Sisa urine

ditentukan dengan mengukur urine yang masih dapat keluar dengan

katerisasi. Sisa urine dapat pula diketahui dengan melakukan

ultrasonografi kandung kemih setelah miksi. Sisa urine lebih dari 100

cc biasanya danggap sebagai batas untuk indikasi melakukan intervensi

pada hyperplasia prostat.
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Derajat berat atau derajat empat obstruksi dapat pula diukur dengan

mengukur pancaran urin pada waktu miksi, yangdisebut uroflowmetri.

Angka normal pancaran miksi rata-rata 10-12 ml/detik dan pancaran

maksimal sampai sekitar 20 ml/detik. Pada obstruksi ringan, pancaran

menurun antara 6-8 ml/detik, sedangkan maksimal pancaran menjadi 15

ml/detik atau kurang, kelemahan destrusor dan obstruksi infravesikal

tidak dapat dibedakan dengan ukuran pancaran kemih. Obtruksi uretra

menyebabkan bendungan saluran kemih sehingga mengganggu faal

ginjal karena hidronefrosis, menyebabkan infeksi dan urolitiasis.

Tindakan untuk menentukan diagnosis penyebab obstruksi maupun

menentukan kemungkinan penyulit harus dilakukan secara teratur.

7. Pengobatan

Pertolongan pertamma adalah mengeluarkan urin yang terkandung

dalm kandung kemih dengan memasang kateter, selanjutnya baru

dipertimbangkan untuk operasi. Adapun beberapa operasi pengangkatan

kelenjar prostat yaitu:

a. Transuretra prostatektomi yang berarti kelenjar prostat diangkat

melalui saluran uretra.

b. Suprapubik prostatektomi, yaitu kelenjar prostat diangkat melalui

sayatan dinding perut dengan membuka kandung kemih.

c. Retropubik prostatektomi, yaitu dinding perut disayat agak

kebawah, lalu kelenjar prostat diangkat tanpa membuka dinding

kandung kemih.
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d. Perineal prostatektomi, yaitu kelenjar prostat dibuang melalui

perineum (E. Oswari. 2005).

Pembedahan (operasi) dibatasi oleh resvorpubis frontalis dan

periferal. Pada pembedahan BPH pasien terpasang:

1) Terpasang infuse yaitu cairan fisiologis untuk

menyeimbangkan cairan tubuh.

2) Terpasang DC yakni berfungsi untuk mempermudah pasien

untuk berkemih. Pada pasca pembedahan hari pertama pasien

tidak boleh bergerak dan tidak boleh dilakukan relaksasi

progresif. pemberian pelatihan relaksasi progresif diberikan

pada pasca pembedahan hari ke tiga.

8. Komplikasi

Komplikasi yang berkaitan dengan prostatektomi bergantung

pada jenis pembedahan dan mencakup hemorargi, pembentukan

bekuan, obtruksi kateter, dan disfungsi seksual. Kebanyakan

prostatektomi tidak menyebabkan ipotensi (meskipun prostatektomi

perineal dapat menyebabkan impotensi akibat kerusakan saraf

pudendal yang tidak dapat dihindari). Pada kebanyakan kasus,

aktivitas seksual dapat dilakukan kembali dalam 6-8 minggu, karena

saat ini fossa prostatic telah sembuh. Setelah ejakulasi, maka cairan

seminal mengalir kedalam kandung kemih dan diekskresikan bersama

urin. Perubahan anatomis pada uretra posterior menyebabkan ejakulasi

retrogard. Vasektomi mungkin dilakukan selama pembedahan untuk
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mencegah penyebaran dari infeksi dari uretra prostatik melalui vas

deferens dan ke dalam epididimis (Suzanne C. Smeltzer.).

9. Discharge planning

a. Berhenti merokok

b. Biasakan hidup bersih

c. Makan makanan yang banyak mengandung vitamin dan hindari

minuman beralkohol

d. Berolahraga secara rutin dan berusaha untuk mengendalikan

stress

e. Menilai dan mengajarkan pasien untuk melaporkan tanda-tanda

hematuria dan infeksi

f.Jelaskan komplikasi yang mungkin BPH dan untuk melaporkan hal

ini sekaligus

g. Anjurkan pasien untuk menghindari obat-obatan yang

mengganggu berkemih seperti obat OTC yang mengandung

simpatomimetik seperti fenilpropanolamin dingin

h. Mendorong untu selalu check up

D. Numeric Rating Scale

1. Pengertian

Skala Peringkat numerik ( NRS ) adalah instrumen dijelaskan

oleh Downie pada tahun 1978 skala terdiri dari garis berorientasi baik

secara vertikal maupun horizontal. Nomor "0" yang terletak di bagian

bawah skala, jika bentuk vertikal yang digunakan , dan sisi kiri skala,
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jika bentuk horizontal digunakan. Nomor "10" terletak di bagian atas

skala , jika bentuk vertikal yang digunakan, dan di sebelah kanan sisi

skala, jika bentuk horisontal digunakan.

Meskipun NRS awalnya diterbitkan sebagai garis dengan skala 0

sampai 10, beberapa versi skala ini saat ini ada. Ini keragaman sisik

adalah hasil dari upaya untuk meningkatkan :

a. Kemudahan administrasi dan scoring .

b. Tingkat respon yang benar .

c. Sensitivitas timbangan .

d. Kemampuan untuk mendeteksi efek pengobatan .

2. Identifikasi nyeri

Identifikasi nyeri dapat dilakukan dengan melihat ekspresi wajah

yakni:

3. Skala

0 1      2     3 4     5 6    7 8      9 10
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Keterangan:

1. 0 :Tidak nyeri

2. 1-2 : Nyeri ringan :

secara obyektif klien dapat berkomunikasi dengan baik.

3. 3-5 : Nyeri sedang :

Secara obyektif klien mendesis,menyeringai, dapat menunjukkan

lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat mengikuti perintah

dengan baik.

4. 6-7 : Nyeri berat :

secara obyektif klien terkadang tidak dapat mengikuti perintah tapi

masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukkan lokasi nyeri,

tidak dapat mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih posisi

nafas panjang dan distraksi

5. 8-10 :Nyeri sangat berat

Pasien sudah tidak mampu lagi berkomunikasi memukul.
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E. Kerangka teori

Gambar 2.1

Kerangka teori modifikasi Jhonson (2005), Guyton dan Hall (1997)
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F. Kerangka konsep

Gambar 2.2

Modifikasi Kerangka konsep Jhonson. (2005)

G. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah pernyataan tentang pengaruh yang

diharapkan antara variabel yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis

adalah suatu kesimpulan sementara atau jawaban sementara dari suatu

penelitian. Biasaya hipotesis terdiri dari pernyataan terhadap atau tidaknya

hubungan antara variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat

(Notoatmodjo, 2010).

Hipotesis nol:

Ho tidak ada pengaruh relaksasi progresif (kepala dan tangan) terhadap

penurunan intensitas nyeri pada pasien pasca pembedahan BPH.

Haipotesis alternatife:

Ha Ada pengaruh relaksasi progresif (kepala dan tangan) terhadap

penurunan intensitas nyeri pada pasien pasca pembedahan BPH.
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