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BAB II 

TINJAUANPUSTAKA 

 

A. Konsep Nyeri 

1.   Definisi nyeri 

Secara umum nyeri adalah suatu rasa  yang tidak nyaman, baik 

ringan maupun berat. Nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang  

mempengaruhi seseorang dan eksistensinya diketahui bila seseorang 

pernah mengalaminya (Tamsuri, 2007). Menurut International 

Association for Study of Pain (IASP), nyeri adalah pengalaman perasaan 

emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan actual 

maupun potensial atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. 

Nyeri sebagai suatu dasar sensasi ketidaknyamanan yang 

berhubungan dengan tubuh dimanifestasikan sebagai penderitaan yang 

diakibatkan oleh persepsi jiwa yang nyata, ancaman atau fantasi luka. 

Nyeri adalah hal yang dikatakan oleh orang yang mengalami nyeri dan 

bila yang mengalaminya mengatakan bahwa rasa itu ada. Definisi ini 

tidak berarti bahwa anak harus mengatakan bila sakit. Nyeri dapat 

diekspresikan melalui menangis, pengutaraan, atau isyarat perilaku 

(McCaffrey & Beebe, 1989 dalam Betz & Sowden, 2002). 
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2.   Teori Pengontrolan Nyeri (Gate control theory) 

Beberapa teori yang dikembangkan untuk menjelaskan fenomena 

nyeri yang komplek dan berusaha menggambarkan nosireseptor dapat 

menghasilkan rangsang nyeri. Sampai saat ini dikenal berbagai teori yang 

mencoba menjelaskan nyeri dapat timbul, namun teori gerbang kendali 

nyeri dianggap paling relevan (Tamsuri, 2007). 

Seorang psikolog Ronald Melzack dan ahli anatomi Patrick Wall 

memperkenalkan teori gate control. Menurut teori ini impuls nyeri dapat 

diatur bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem 

saraf pusat.  Mekanisme pertahanan dapat ditemukan di sel-sel gelatinosa 

substansia di dalam kornu dorsalis pada medulla spinalis, talamus dan 

sistem limbik. Dengan memahami hal-hal yang dapat mempengaruhi 

pertahanan ini, maka perawat akan memperoleh konsep kerangka kerja 

yang bermanfaat untuk penanganan nyeri. Teori ini mengatakan bahwa 

impuls nyeri dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan impuls 

dihambat saat sebuah pertahanan tertutup. Upaya menutup pertahanan 

tersebut merupakan dasar terapi menghilangkan nyeri (Potter & Perry, 

2006). 

Suatu keseimbangna aktivitas dari neuron sensori dan serabut 

kontrol desenden dari otak mengatur proses pertahanan. Neuron delta-A 

dan C melepaskan substansi P untuk mentransmisi impuls melalui 

mekanisme pertahanan. Selain itu, terdapat mekanoreseptor, neuron beta-

A yang lebih tebal, yang lebih cepat yang melepaskan neurotransmiter 
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penghambat. Apabila masukan dominan berasal dari serabut beta-A, 

maka akan menutup mekanisme pertahanan. Misalkan mekanisme 

penutupan dilakukan dengan pemberian intervensi. Pesan yang 

dihasilkan akan menstrimulasi mekanoreseptor. Apabila masukan yang 

dominan berasal dari serabut delta-A dan serabut C, maka akan membuka 

pertahanan tersebut dan klien mempersepsikan sensasi nyeri. Bahkan jika 

impuls nyeri dihantar ke otak, terdapat pusat korteks yang lebih tinggi di 

otak yang memodifikasi persepsi nyeri. Alur saraf desenden melepaskan 

opiat edogen, seperti endorfin dan dinorfin, suatu pembunuh nyeri alami 

yang berasal dari tubuh. Neuromodulator ini menutup mekanisme 

pertahanan dengan menghambat pelepasan substansi P. Teknik distraksi, 

konseling dan pemberian plasebo merupakan upaya untuk melepaskan 

endorfin (Potter & Perry, 2006). 

3. Etiologi Nyeri 

Nyeri memiliki suatu etiologi multimodal. Nyeri biasanya 

dihubungkan dengan beberapa proses patologis spesifik. Kelainan yang 

mengakibatkan rasa nyeri mencakup : infeksi, keadaan inflamasi, trauma, 

kelainan degenerasi, keadaan toksik metabolic atau neoplasma. Nyeri dapat 

juga timbul karena distorsi mekanis ujung-ujung saraf misalnya karena 

meningkatnya tekanan di dinding viskus/organ (Lumbartobing, 2001). 

Banyak faktor yang mempengaruhi nyeri antara lain : lingkungan, 

umur, kelelahan, riwayat nyeri sebelumnya, mekanisme pemecahan masalah 

pribadi, kepercayaan, budaya dan tersedianya orang-orang yang memberi 
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dukungan (Prihardjo, 2006). 

Sebagian besar rasa nyeri hebat oleh karena : trauma, iskemia atau 

inflamasi disertai kerusakan jaringan. Hal ini mengakibatkan terlepasnya zat 

kimia tertentu yang berperan dalam merangsang ujung-ujung saraf perifer 

(Lumbartobing, 2001). 

Nyeri dapat diperberat dengan adanya rangsangan dari lingkungan 

yang berlebihan, misalnya : kebisingan, cahaya yang sangat terang dan 

kesendirian. Kelelahan juga meningkatkan nyeri sehingga banyak orang 

merasa lebih nyaman setelah tidur. Riwayat nyeri sebelumnya dan 

mekanime pemecahan masalah pribadi berpengaruh pula terhadap seseorang 

dalam mengatasi nyeri, misalnya : ada beberapa kalangan yang menganggap 

nyeri sebagai kutukan. Tersedianya orang-orang yang memberi dukungan 

sangat berguna bagi seseorang dalam menghadapi nyeri, misalnya : anak-

anak akan merasa lebih nyaman bila dekat dengan orang tua (Prihardjo, 

2006). Faktor kognitif (seperti : kepercayaan seseorang) dapat meningkatkan 

maupun menahan nyeri, terutama pemahaman tentang nyeri yang dimiliki 

individu merupakan penyebab yang mungkin atau implikasinya (Nugroho, 

2010).  

Dalam suatu penelitian yang dilakukan Woodrow et, al, ditemukan 

bahwa toleransi terhadap nyeri meningkat sesuai dengan pertambahan umur, 

misalnya semakin bertambah usia seseorang maka semakin bertambah pula 

pemahaman terhadap nyeri dan cara mengatasinya. Tolerasi terhadap nyeri 

lebih besar pada pria daripada wanita dan pada orang kulit putih lebih dapat 
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mentolerasinya dibanding pada orang hitam ataupun pada orang ras oriental. 

Depresi dihubungkan dengan nyeri kronik dan merupakan konsekuensi dari 

nyeri sedangkan kecemasan dihubungkan dengan nyeri akut dan merupakan 

antisipasi dari nyeri. Menurut penelitian yang dilakukan Stenbach 

menyatakan bahwa kecemasan menambah sensitifitas nyeri dan 

meningkatkan respon nyeri (Isbagio, 2003). 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri 

Nyeri merupakan hal yang komplek, banyak faktor yang 

mempengaruhi pengalaman seseorang terhadap nyeri. Seorang perawat 

harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menghadapi klien 

yang  mengalami nyeri. Hal ini sangat penting dalam pengkajian nyeri 

yang akurat dan memilih terapi nyeri yang baik. 

a. Usia 

Usia merupakan variabel yang penting dalam mempengaruhi 

nyeri pada individu. Anak yang masih kecil mempunyai kesulitan 

dalam memahami nyeri dan prosedur pengobatan yang dapat 

menyebabkan nyeri. Anak-anak kecil yang belum dapat 

mengucapkan kata-kata juga mengalami kesulitan dalam 

mengungkapkan nyeri yang dialami, takut akan tindakan 

keperawatan yang harus di terima nantinya (Potter & Perry, 2006). 

Pada pasien lansia, perawat harus  melakukan pengkajian lebih 

rinci ketika seorang lansia melaporkan adanya nyeri. Seringkali lansia 

memiliki sumber nyeri lebih dari satu. Terkadang penyakit yang 

Efektifitas Pemberian Teknik..., Ari Mawardi, Keperawatan S1 UMP, 2014



16 

 

 

 

berbeda-beda yang diderita lansia menimbulkan gejala yang sama, 

sebagai contoh nyeri dada tidak selalu mengindikasikan serangan 

jantung, Nyeri dada dapat timbul karena gejala arthritis pada spinal 

dan gangguan abdomen. Sebagai lansia terkadang pasrah terhadap hal 

yang dirasakan,  menganggap bahwa hal tersebut merupakan 

kopnsekuensi penuaan yang tidak bisa dihindari (Nugroho, 2010). 

b.  Jenis kelamin 

Secara umum pria dan wanita tidak berbeda secara signifikan 

dalam berespon terhadap nyeri. Hanya beberapa budaya yang 

menganggap bahwa seorang anak laki-laki harus lebih berani dan tidak 

boleh menangis dibandingkan anak perempuan dalam situasi yang 

sama ketika merasakan nyeri. Akan tetapi dari penelitian 

memperlihatkan hormon seks pada mamalia berpengaruh terhadap 

tingkat toleransi terhadap nyeri. Hormon seks testosteron menaikkan 

ambang nyeri pada percobataan binatang, sedangkan estrogen 

meningkatkan pengenalan/sensitivitas terhadap nyeri. Pada manusia 

lebih komplek, dipengaruhi oleh personal, sosial, budaya dan lain-lain 

(Nugroho, 2010). 

c. Budaya 

Petugas kesehatan seringkali berasumsi bahwa cara yang 

dilakukan dan hal yang diyakini adalah sama dengan cara dan 

keyakinan orang lain. Dengan demikian, mencoba mengira klien 

akan berespon terhadap nyeri. Misalnya, apabila seorang perawat 
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yakin bahwa menangis dan merintih mengindikasikan suatu 

ketidakmampuan untuk mentolerasi nyeri, Akibatnya pemberian 

terapi mungkin tidak cocok untuk klien. Seorang klien yang 

menangis keras tidak selalu mempersepsikan pengalaman nyeri 

sebagai sesuatu yang berat atau mengharapkan perawat melakukan 

intervensi (Potter & Perry, 2006). 

Mengenali nilai-nilai budaya yang dimiliki  seseorang dan 

memahami nilai-nilai ini  berbeda dari  nilai-nilai  kebudayaan  

lainnya membantu untuk menghindari mengevaluasi perilaku pasien 

berdasarkan harapan dan nilai budaya seseorang. Perawat yang 

mengetahui perbedaan budaya akan mempunyai pemahaman yang 

lebih besar tentang nyeri pasien dan akan lebih akurat dalam mengkaji 

nyeri dan  respon-respon  perilaku  terhadap nyeri juga  efektif dalam 

menghilangkan nyeri pasien (Smeltzer & Bare, 2003). 

d.  Ansietas 

Meskipun pada umumnya diyakini bahwa ansietas akan 

meningkatkan nyeri, mungkin tidak seluruhnya benar dalam semua 

keadaaan. Riset tidak memperlihatkan suatu hubungan yang konsisten 

antara ansietas dan nyeri juga tidak memperlihatkan bahwa pelatihan 

pengurangan stress praoperatif menurunkan nyeri saat pasca operatif. 

Namun, ansietas yang relevan atau berhubungan dengan nyeri dapat  

meningkatkan persepsi pasien terhadap nyeri. Ansietas yang tidak 

berhubungan dengan  nyeri dapat mendistraksi pasien dan  secara 
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aktual dapat menurunkan persepsi nyeri. Secara umum, cara yang 

efektif untuk   nyeri adalah dengan mengarahkan pengobatan nyeri 

ketimbang ansietas (Smeltzer & Bare, 2003).  

e. Pengalaman masa lalu dengan nyeri 

Setiap individu belajar dari pengalaman nyeri. Pengalaman 

nyeri sebelumnya tidak selalu berarti bahwa individu tersebut akan 

menerima nyeri dengan lebih mudah pada masa yang akan datang. 

Apabila individu sejak lama sering mengalami serangkaian episode 

nyeri tanpa pernah sembuh atau menderita nyeri yang berat maka 

ansietas atau bahkan rasa takut dapat muncul. Sebaliknya, apabila 

individu mengalami nyeri dengan jenis yang sama berulang-ulang, 

tetapi kemudian nyeri tersebut berhasil dihilangkan, akan lebih mudah 

bagi individu tersebut untuk menginterpretasikan sensasi nyeri. 

Akibatnya, klien akan lebih siap untuk melakukan tindakan-tindakan 

yang diperlukan untuk menghindarkan nyeri (Potter & Perry, 2006). 

f.  Efek plasebo 

Efek placebo terjadi ketika seseorang berespon terhadap 

pengobatan atau tindakan  lain karena  sesuatu  harapan bahwa 

pengobatan tersebut benar-benar bekerja. Menerima pengobatan atau 

tindakan saja sudah merupakan efek positif. 

Harapan  positif pasien  tentang pengobatan dapat 

meningkatkan keefektifan medikasi atau intervensi lainnya. Seringkali 

makin banyak petunjuk yang diterima pasien tentang keefektifan 
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intervensi, makin efektif intervensi tersebut nantinya. Individu yang 

diberitahu bahwa suatu medikasi diperkirakan dapat meredakan nyeri 

hampir pasti akan mengalami peredaan nyeri dibanding dengan pasien 

yang diberitahu bahwa medikasi yang didapatnya tidak mempunyai 

efek apapun. Hubungan pasien perawat yang positif dapat juga 

menjadi peran yang penting dalam meningkatkan efek plasebo 

(Smeltzer &  Bare, 2003). 

g.   Keluarga dan Support Sosial 

Faktor lain yang juga mempengaruhi respon terhadap nyeri 

adalah kehadiran dari orang terdekat. Orang-orang yang sedang dalam 

keadaan nyeri sering bergantung pada keluarga untuk mensupport, 

membantu atau melindungi. Ketidakhadiran keluarga atau teman 

terdekat mungkin akan membuat nyeri semakin bertambah. Kehadiran  

orangtua merupakan hal  khusus yang penting untuk anak-anak dalam 

menghadapi nyeri (Potter & Perry, 2006). 

h.  Pola koping 

Ketika seseorang mengalami nyeri dan menjalani perawatan di 

rumah sakit adalah hal yang sangat tak tertahankan. Secara terus-

menerus klien kehilangan kontrol dan tidak mampu untuk mengontrol 

lingkungan termasuk nyeri. Klien sering menemukan jalan untuk 

mengatasi efek nyeri baik fisik maupun psikologis. Penting untuk 

mengerti sumber koping individu  selama nyeri. Sumber-sumber 

koping ini seperti berkomunikasi dengan keluarga, latihan dan 
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bernyanyi dapat digunakan sebagai rencana untuk mensupport klien 

dan menurunkan nyeri klien. 

Sumber koping lebih dari sekitar metode teknik. Seorang klien 

mungkin tergantung  pada   support  emosional dari anak-anak,  

keluarga  atau  teman. Meskipun nyeri masih ada tetapi dapat 

meminimalkan kesendirian. Kepercayaan pada agama dapat memberi 

kenyamanan untuk berdo’a, memberikan banyak kekuatan untuk 

mengatasi ketidak nyamanan yang datang (Potter & Perry, 2006). 

5.   Klasifikasi Nyeri 

Nyeri dikelompokkan  sebagai  nyeri  akut dan  nyeri kronis. 

Nyeri akut biasanya datang tiba-tiba, umumnya berkaitan dengan cedera 

spesifik, jika kerusakan tidak lama terjadi dan tidak ada penyakit 

sistemik, nyeri akut biasanya menurun sejalan dengan penyembuhan. 

Nyeri akut didefinisikan sebagai nyeri yang berlangsung beberapa detik 

hingga enam bulan (Brunner & Suddarth, 2003). 

Nyeri akut merupakan mekanisme pertahanan yang berlangsung 

kurang dari enam bulan. Secara fisiologis terjadi perubahan denyut 

jantung, frekuensi nafas, tekanan darah, aliran darah perifer, tegangan 

otot, keringat pada telapak tangan, dan perubahan ukuran pupil. 

 

Nyeri kronik adalah nyeri konstan atau intermiten yang menetap 

sepanjang satu periode waktu. Nyeri kronis dapat tidak mempunyai 

awitan yang ditetapkan dan sering sulit untuk diobati karena biasanya 
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nyeri ini tidak memberikan respon terhadap pengobatan yang diarahkan 

pada penyebabnya. Nyeri kronis sering didefenisikan sebagai nyeri yang 

berlangsung selama enam bulan atau lebih (Brunner & Suddarth, 2003). 

Tabel 2. Perbedaan nyeri akut dan nyeri konis 

Karakteristik Nyeri akut Nyeri kronis 

Tujuan Memperingatkan klien 

terhadap adanya 

cedera/masalah 

Memberikan alasan pada 

klien untuk mencari 

informasi berkaitan dengan 

perawatan dirinya 

Awitan Mendadak Terus menerus/intermitten 

Durasi Durasi singkat (dari 

beberapa detik sampai 6 

bulan) 

Durasi lama (6 bulan/lebih) 

Intensitas Ringan sampai berat Ringan sampai berat 

Respon otonom - Frekuensi jangung 

meningkat 

- Volume sukuncup 

meningkat 

- Tekanan darah 

meningkat 

- Dilatasi pupil meningkat 

- Tegangan otot 

meningkat 

- Motilitas gastrointestinal 

menurun 

- Aliran saliva menurun 

- Tidak terdapat respon 

otonom 

- Vital sign dalam batas 

normal 

Respon psikologis Ansietas - Depresi 

- Keputusasaan 

- Mudah 

tersinggung/marah 

- Menarik diri 

Respon fisik/perilaku - Menangis/mengerang 

- Waspada 

- Mengerutkan dahi 

- Menyeringai 

- Mengeluh sakit 

- Ketebatasan gerak 

- Kelesuan 

- Penurunan libido 

- Kelelahan/kelemahan 

- Mengeluh sakit hanya 

ketika dikaji/ditanyakan 

 

 

Karakteristik Nyeri akut Nyeri kronis 

Contoh Nyeri bedah, trauma Nyeri kanker, arthritis, 

euralgia terminal 

Sumber: Nugroho (2010) 
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6.   Pengukuran Nyeri  

a.   Skala Numerik Nyeri  

Skala ini sudah biasa dipergunakan dan telah divalidasi. Berat 

ringannya rasa sakit atau nyeri dibuat menjadi terukur dengan 

mengobyektifkan pendapat subyektif nyeri. Skala numerik dari 0 

hingga 10, di bawah ini, nol (0) merupakan keadaan tanpa atau bebas 

nyeri, sedangkan sepuluh (10), suatu nyeri yang sangat hebat (Brunner 

& Suddarth, 2003). 

Skala Numerik Nyeri 

 

                     0          1          2           3         4           5           6         7            8         9            10 

Keterangan : 

0     : Tidak nyeri  

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

dengan baik. 

4-6 : Nyeri sedang : Secara obyektif klien mendesis, menyeringai, 

dapat menunjukkan 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 

menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, 

tidak dapat diatasi dengan alih posisi nafas panjang dan 

distraksi 
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10 : Nyeri sangat berat : Pasien sudah tidak mampu lagi 

berkomunikasi, memukul. 

b. Visual Analog Scale  

Terdapat skala sejenis yang merupakan garis lurus, tanpa 

angka.Bisa bebas mengekspresikan nyeri, ke arah kiri menuju tidak 

sakit, arah kanan sakit tak tertahankan, dengan tengah kira-kira nyeri 

yang sedang (Potter & Perry, 2006). 

                           Visual Analog Scale (VAS) 

                    Tidak ada                                                     Sangat nyeri 

                    rasa nyeri  

 

Pasien diminta menunjukkan posisi nyeri pada garis antara 

kedua nilai ekstrem. Bila menunjuk tengah garis, menunjukkan nyeri 

yang moderate/sedang (Brunner & Suddarth, 2003). 

Pengukuran nyeri yang dipakai untuk mengukur skala nyeri pada 

penelitian ini adalah skala numerik nyeri. Skala ini merupakan skala yang 

paling umum digunakan untuk mengukur skala nyeri. Nilai 1-4 

menggambarkan nyeri ringan, 5-6 menggambarkan nyeri sedang, dan 7-0 

nyeri berat (Brunner & Suddarth, 2003). 

7.   Efek nyeri pada klien 

Nyeri merupakan kejadian yang menekan atau stress dan dapat 

mengubah gaya hidup dan kesejahteraan psikologis individu. Perawat 

harus mengkaji hal-hal berikut ini untuk mengetahui efek nyeri pada 
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klien: 

a. Tanda dan gejala fisik 

Perawat mengkaji tanda-tanda fisiologis, karena adanya nyeri yang 

dirasakan klien bisa berpengaruh pada fungsi normal tubuh. 

b. Efek tingkah laku 

Perawat mengkaji respon verbal, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan 

interaksi sosial. Laporan verbal tentang nyeri merupakan bagian vital 

dari pengkajian, perawat harus bersedia mendengarkan dan berusaha 

memahami klien. Tidak semua klien mampu mengungkapkan nyeri 

yang dirasakan, untuk hal yang seperti itu perawat harus mewaspadai 

perilaku klien yang mengindikasikan nyeri. 

c.  Efek pada ADL 

Klien yang mengalami nyeri kurang mampu berpartisipasi secara 

rutin dalam aktivitas sehari-hari. Pengkajian ini menunjukkan 

kemampuan dan proses penyesuaian klien berpartisipasi dalam 

perawatan diri. Penting juga untuk mengkaji efek nyeri pada 

aktivitas sosial klien. 

d. Status neurologis 

Fungsi neurologis lebih mudah mempengaruhi pengalaman nyeri. 

Setiap faktor yang mengganggu atau mempengaruhi resepsi dan 

persepsi nyeri yang normal akan mempengaruhi respon dan 

kesadaran klien tentang nyeri. Penting bagi perawat untuk mengkaji 

status neurologis klien, karena klien yang mengalami gangguan 
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neurologis tidak sensitif terhadap nyeri. Tindakan preventif perlu 

dilakukan pada klien dengan kelainan neurologis yang mudah 

mengalami cidera. 

 

B.  Penatalaksanaan Nyeri 

Pengurangan nyeri merupakan kebutuhan dasar dan hak dari semua orang. 

Penalaksanaan nyeri yang efektif membutuhkan profesional kesehatan yang mau 

mencoba berbagai intervensi untuk memperoleh hasil yang optimal. 

Penatalaksanaan nyeri dapat dilakukan dengan cara: 

1.   Distraksi  

Teknik distraksi adalah teknik yang dilakukan untuk mengalihkan 

perhatian klien dari nyeri. Teknik distraksi yang dapat dilakukan adalah : 

a. Melakukan hal yang sangat disukai, seperti membaca buku, melukis, 

menggambar dan sebagainya dengan tidak meningkatkan stimuli pada 

bagian tubuh yang dirasa nyeri. 

b. Melakukan kompres hangat pada bagian yang dirasakan nyeri 

c. Bernafas lembut dan berirama secara teratur 

d. Menyanyi berirama dan menghitung ketukannya 

e. Terapi musik 

Terapi musik adalah proses interpersonal yang digunakan untuk 

mengurangi keadaan fisik, emosional, mental, estetik dan spiritual untuk 

membantu klien meningkatkan atau mempertahankan kesehatannya. 

Terapi musik digunakan oleh individu dari bermacam rentang usia dan 
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dengan beragam kondisi ; gangguan kejiwaan, masalah kesehatan, 

kecacatan fisik, kerusakan sensorik, gangguan perkembangan, 

penyalahgunaaan zat, masalah interpersonal dan penuaan. Terapi ini juga 

digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, membangun rasa 

percaya diri, mengurangi stress, mendukung latihan fisik dan memfasilitasi 

berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan. 

2.   Massage atau pijatan 

Massage atau pijatan merupakan manipulasi yang dilakukan pada 

jaringan lunak yang bertujuan untuk mengatasi masalah fisik, fungsional 

atau terkadang psikologi. Pijatan dilakukan dengan penekanan terhadap 

jaringan lunak baik secara terstruktur ataupun tidak, gerakan-gerakan atau 

getaran, dilakukan menggunakan bantuan media ataupun tidak. 

3.    Guided Imaginary 

Suatu upaya yang dilakukan untuk mengalihkan persepsi rasa nyeri 

dengan mendorong pasien untuk menghayal dengan bimbingan. 

4.    Relaksasi 

Teknik relaksasi didasarkan kepada keyakinan bahwa tubuh berespon 

pada ansietas yang merangsang pikiran karena nyeri atau kondisi 

penyakitnya. Teknik relaksasi dapat menurunkan ketegangan fisiologis. 

Teknik ini dapat dilakukan dengan kepala ditopang dalam posisi berbaring 

atau duduk di kursi. Hal utama yang dibutuhkan dalam pelaksanaan teknik 

relaksasi adalah klien dengan posisi yang nyaman, klien dengan pikiran 

yang beristirahat dan lingkungan yang tenang.Teknik relaksasi banyak 
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jenisnya, salah satunya adalah relaksasi autogenic.Relaksasi ini mudah 

dilakukan dan tidak berisiko. 

C.  Teknik Relaksasi Nafas Dalam 

 1.   Pengertian 

Teknik relaksasi nafas dalam merupakan suatu bentuk asuhan 

keperawatan, yang dalam hal ini perawat mengajarkan kepada klien cara 

melakukan nafas dalam secara perlahan, Selain dapat menurunkan 

intensitas nyeri, teknik relaksasi nafas dalam juga dapat meningkatkan 

ventilasi paru dan meningkatkan oksigenasi darah (Smeltzer & Bare, 

2003). 

Relaksasi merupakan metode yang efektif terutama pada klien yang 

mengalami nyeri kronis. Latihan pernafasan dan teknik relaksasi 

menurunkan konsumsi oksigen, frekuensi pernafasan, frekuensi jantung 

dan ketegangan otot yang menghentikan siklus nyeri-ansietas-ketegangan 

otot (Mc Caffery et.al 2008). 

Relaksasi merupakan metode efektif untuk mengurangi rasa nyeri 

pada klien yang mengalami nyeri kronis. Relaksasi sempurna dapat 

mengurangi ketegangan otot, rasa jenuh dan kecemasan sehingga 

mencegah menghebatnya stimulasi nyeri (Kusyati, 2006). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa relaksasi 

merupakan metode efektif untuk menurunkan nyeri yang merupakan 

pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan dengan 

mekanismenya yang menghentikan siklus nyeri. 
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2.    Tujuan 

Smeltzer & Bare (2003) menyatakan bahwa tujuan relaksasi 

pernafasan adalah untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara 

pertukaran gas, mencegah atelektasi paru, meningkatkan efesiensi batuk, 

mengurangi stress baik stress fisik maupun emosional yaitu menurunkan 

intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. 

3. Patofisiologi Nyeri 

Teknik relaksasi nafas dalam dapat mengendalikan nyeri dengan 

meminimalkan aktifitas simpatik dalam saraf otonom. meningkatkan 

aktifitas komponen saraf parasimpatik vegetatif secara simultan. Teknik 

tersebut dapat mengurangi sensasi nyeri dan mengontrol intensitas reaksi 

terhadap rasa nyeri. Hormon adrenalin dan kortisol yang menyebabkan 

stres akan menurun, Hal ini dapat meningkatkan konsentrasi dan merasa 

tenang sehingga memudahkan untuk mengatur pernafasan sampai 

frekuensi pernafasan kurang dari 60-70 x/menit. Kadar PaCO2 akan 

meningkat dan menurunkan pH sehingga akan meningkatkan kadar 

oksigen dalam darah (Cristine, 2005).  

4. Keuntungan teknik relaksasi nafas dalam 

Melakukan relaksasi dapat memberikan keuntungan secara emosional dan 

psikologis ketika stres terjadi (Cristine, 2005): 

a.   Keuntungan emosional 

1) Memberikan pengalaman positif tentang melahirkan pada ibu 

2) Mengurangi ketegangan dan ketakutan ibu pada saat persalinan 
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3) Berpartisipasi nyata dalam melahirkan anak 

4) Membentuk tumbuhnya hubungan antara orang tua dan anak 

5) Membantu tumbuhnya hubungan antara ibu dan bapak 

b. Keuntungan fisiologis 

1) Dapat mengurangi rasa sakit tanpa menggunakan obat-obatan dan 

dapat mengurangi resiko terhadap bayi 

2) Mencegah terjadinya komplikasi seperti nyeri sampai dengan 

menurunnya oksigen 

3) Ibu dapat bekerja sama saat pemeriksaan 

4) Ibu tidak merasa lelah pada saat dan sesudah melahirkan 

5. Penatalaksanaan Teknik Nafas Dalam 

Ada banyak cara untuk mengatasi rasa nyeri dan stres. Keterampilan 

mengatasi nyeri dan langkah-langkah kenyamanan ini dapat digunakan 

selama perawatan luka post sectio caesaria, sehingga ibu mampu rilek dan 

menangani rasa nyeri (Whalley, et,al 2008). Ada beberapa posisi relaksasi 

yang dapat dilakukan antara lain: 

  

a. Posisi relaksasi dengan terlentang  

Berbaring telentang, kedua tungkai kaki lurus dan terbuka sedikit, 

kedua tangan rilek disamping dibawah lutut dan kepala diberi bantal. 

b. Posisi relaksasi dengan berbaring miring  
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Berbaring miring, kedua lutut ditekuk, dibawah kepala diberi bantal 

dan dibawah perut sebaiknya diberi bantal juga, agar perut tidak 

menggantung. 

c. Posisi relaksasi dalam keadaan berbaring terlentang  

Kedua lutut ditekuk, berbaring terlentang, kedua lengan disamping 

telinga. 

d. Posisi relaksasi dengan duduk  

Duduk membungkuk, kedua lengan diatas sandaran kursi atau diatas 

tempat tidur, kedua kaki tidak boleh mengantung (Smeltzer & Bare, 

2003). 

6. Prosedur teknik pelaksanaan nafas dalam 

Tahap pertama untuk belajar rilek adalah menyadari rasanya tubuh 

dan pikiran klien post operasi ketika istirahat atau tidur karena tubuh dan 

pikiran saling mempengaruhi satu sama lain. Keadaaan pikiran klien 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap rilek atau tegangnya tubuh 

klien. Jika klien cemas atau takut, tubuh akan merefleksikan perasaan ini 

dengan cara menegang, jika klien merasa percaya diri dan positif, tubuh 

akan tetap rilek. Saat klien mulai berlatih relaksasi, cobalah berbaring 

menyamping dengan tumpukan bantal, atau duduk membuat klien merasa 

nyaman. Setelah belajar rilek dalam posisi ini, praktikkan relaksasi nafas 

dalam (Priharjo, 2006). 

Adapun langkah-langkah teknik relaksasi pernafasan adalah 

sebagai berikut : 
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a. Ciptakan lingkungan yang tenang  

b. Usahakan tetap rilek dan tenang 

c. Menarik nafas dalam dari hidung dan mengisi paru-paru dengan udara 

melalui hitungan  

d. Perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut sambil merasakan 

ekstrimitas atas dan bawah rilek  

e. Anjurkan bernafas dengan irama normal 3 kali 

f. Menarik nafas lagi melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut 

secara perlahan 

g. Membiarkan telapak tangan dan kaki rilek 

h. Usahakan agar tetap konsentrasi/mata sambil terpejam 

i. Anjurkan untuk mengulangi prosedur hingga nyeri terasa berkurang 

j. Ulangi sampai 15 kali dengan diselingi istirahat singkat setiap 5 kali 

k. Bila nyeri menjadi hebat, seseorang dapat bernafas secara dangkal dan 

cepat 

Teknik relaksasi secara umum: 

a. Duduk dengan tenang dalam posisi yang nyaman 

b. Tutup mata 

c. Ciptakan rasa rilek pada semua otot-otot  

d. Kosongkan pikiran  

e. Atur pernafasan dengan bernafas dengan hitungan dan 

mengeluarkannya dengan mulut lalu hitunglah dengan mulut, lakukan 

secara berulang-ulang 
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f. Saat menarik dan melepaskan nafas lewat mulut rasakan perubahan dan 

sensasi pada dada dan anggota tubuh yang lain 

g. Lakukan secara berulang-ulang selama 10 menit 

C. Konsep Dasar Sectio Caesarea 

1. Pengertian Sectio Caesarea 

Sectio Caesarea adalah suatu pembedahan guna melahirkan anak 

lewat insisi pada dinding abdomnen dan uterus (Oxorn, 2005). 

Sectio Caesarea adalah suatu cara melahirkan janin dengan 

membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau 

vagina. (Mochtar, 2005). Sectio Caesarea adalah suatu persalinan buatan, 

yaitu janin dilahirkan melalui insisi pada dinding perut dan dinding rahim 

dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin diatas 500 

gram (Prawirohardjo, 2009). 

2. Jenis-jenis Sectio Caesarea 

a. Sectio Caesarea Transperitoneal 

1) Sectio Caesarea klasik atau korporal yaitu dengan melakukan 

sayatan vertikal sehingga memungkinkan ruangan yang lebih 

baik untuk jalan keluar bayi. 

2) Sectio Caesarea ismika atau profunda yaitu dengan melakukan 

sayatan/insisi melintang dari kiri ke kanan pada segmen bawah 

rahim dan diatas tulang kemaluan. 

3) Sectio Caesarea Ekstraperitonealis yaitu tanpa membuka 

peritonium parietalis, dengan demikian tidak membuka kavum 
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abdominal (Mochtar, 2005) 

3. Indikasi Sectio Caesarea 

a. Plasenta previa, terutama plasenta previa totalis dan subtotalis 

b. Panggul sempit 

c. Ruptura uteri mengancam 

d. Partus lama 

e. Tumor yang menghalangi jalan lahir 

f.  Kelainan letak/bayi besar 

g. Keadaan melalui usaha untuk melahirkan anak pervaginam 

gagal 

h. Kematian janin 

i.  Gemeli 

j.     Komplikasi preeklampsia dan hipertensi (Mochtar, 2005) 

c. Keuntungan sectio caesarea 

Operasi caesar lebih aman dipilih dalam menjalani proses 

persalinan karena  telah banyak menyelamatkan jiwa ibu yang 

mengalami kesulitan melahirkan. Jalan lahir tidak teruji dengan 

dilakukannya sectio caesarea, yaitu bila didiagnosis panggul sempit 

atau fetal distress didukung data pelvimetri. Bagi ibu yang paranoid 

terhadap rasa sakit, maka seksio seasria adalah pilihan yang tepat 

dalam menjalani proses persalinan, karena diberi anastesi atau 

penghilang rasa sakit (Fauzi, 2007). 

d.  Kerugian sectio caesarea 
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Operasi sectio caesarea merupakan prosedur medis yang mahal dan 

mempunyai resiko antara lain: 

 1)  Bagi Janin  

Resiko Sectio Caesarea bagi janin menurut Dimas (2010)  antara 

lain yaitu : 

a) Gangguan pernapasan 

TTNB (Transient Tachypnea of the New Born) adalah 

gangguan pernapasan yang paling sering dikhawatirkan terjadi 

pada bayi sesar. Gangguan ini terjadi akibat cairan yang 

memenuhi paru-paru janin selama berada dalam rahim tidak 

terkompresi mengingat bayi sesar tinggal “terima jadi” padahal, 

proses persalinan per vaginam melewati jalan lahir yang 

memungkinkan cairan yang memenuhi paru-paru semasa janin 

berada dalam rahim dipompa habis keluar. Selain itu, proses 

kompresi juga terjadi berkat kontraksi rahim ibu secara berkala. 

Kontraksi yang lama-kelamaan semakin kuat ini akan menekan 

tubuh bayi, sehingga otomatis cairan dalam paru-parunya ikut 

keluar. Pada bayi sesar, kedua proses kompresi tadi tidak terjadi 

dengan sempurna. 

b) Rendahnya sistem kekebalan tubuh 

Data berdasarkan evidance base memang belum ada. 

Namun pada proses persalinan normal, bayi berpindah dari 

rahim yang nyaris steril ke lingkungan luar melalui proses yang 
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berlangsung lama dan melibatkan kontraksi selama berjam-jam. 

Saat lahir pun, mulut bayi tidak tertutup sehingga banyak kuman 

yang masuk ke dalam mulut, bahkan sampai ke pencernaan. 

Imbasnya, bayi mengalami kontak alami dengan mikroba floral 

dalam jalan lahir ibunya yang kemudian berkoloni di ususnya. 

Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan dan pematangan 

sistem kekebalan tubuhnya. 

c) Rentan alergi 

Baik dari kondisi “kotor” di jalan lahir yang tidak dilalui si 

bayi yang dilahirkan secara sesar, maupun tertundanya 

pemberian ASI sesegera mungkin, membuat risiko alergi pada 

bayi jadi lebih tinggi. Belum lagi paparan antibiotik yang 

biasanya diberikan kepada bayi sesar sebagai langkah 

mengantisipasi dari kemungkinan infeksi, juga meningkatkan 

risiko alergi. 

d) Emosi cenderung rapuh 

Meski belum terbukti melalui penelitian ilmiah, kondisi 

psikologis bayi sectio caesarea diduga cenderung lebih rapuh 

dibanding bayi yang dilahirkan secara normal. Faktanya, bayi 

yang lahir normal memang dihadapkan pada kondisi tidak 

nyaman  dan harus melewati jalan lahir yang sempit dan berliku 

disertai tekanan hebat akibat kontraksi rahim. Perjuangan inilah 

yang diyakini dapat melatih mental si kecil sejak dini. Boleh 
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jadi faktor ini memberi kontribusi tersendiri terhadap 

kepribadian si anak kelak. Akan tetapi pola asuh yang diberikan 

orangtua dan pengaruh lingkungan terbukti lebih ikut memberi 

warna seseorang lebih tahan banting atau tidak ketika 

menghadapi stres kehidupan. 

e) Terpengaruh anestesi 

Kondisi ini mungkin saja terjadi. Karenanya, tim dokter 

yang terdiri dari dokter kebidanan dan kandungan, dokter anak, 

dan dokter anestesi harus berhitung secermat mungkin agar 

pembiusan pada bayi berpengaruh seminim mungkin. Untuk itu, 

umumnya anestesi yang digunakan adalah anestesi spinal yang 

berdosis rendah. Penggunaan bius total membuat bayi terlihat 

agak ngantuk karena dikeluarkan saat masih di bawah pengaruh 

anestesi. 

5) Minim peluang IMD 

Bayi sectio caesarea kurang mendapatkan kesempatan 

untuk menjalani IMD alias inisiasi menyusu dini. Hal ini karena 

kondisi bayi sectio caesarea berbeda dari kondisi bayi lahir 

normal yang bisa langsung ditempelkan didada ibunya dengan 

reflek yang cukup kuat untuk mencapai payudara ibu. 

Sementara pada persalinan sectio caesarea, hal yang tak bisa 

segera dilakukan mengingat bayi biasanya langsung dipasangi 
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infus dan selang oksigen guna membantu pernapasannya. Ibu 

pun umumnya masih dalam terpengaruh obat anestesi. 

2)  Resiko pada Ibu 

Resiko Sectio Caesarea bagi ibu terbagi menjadi resiko jangka 

pendek, jangka panjang dan resiko persalinan berikutnya. 

a) Resiko jangka pendek 

(1) Infeksi pada bekas jahitan 

Infeksi luka akibat persalinan Sectio Caesarea beda 

dengan luka persalinan normal. Luka persalinan normal 

sedikit  dan mudah terlihat, sedangkan luka Sectio Caesarea 

lebih besar dan berlapis-lapis. Untuk diketahui, ada sekitar 7 

lapisan mulai dari kulit perut sampai dinding  rahim, yang 

setelah operasi selesai, masing-masing lapisan dijahit 

tersendiri. Jadi bisa ada 3 sampai 5 lapis jahitan. Bila 

penyembuhan tidak sempurna, kuman akan lebih mudah 

menginfeksi sehingga luka menjadi lebih parah, bukan tidak 

mungkin dilakukan penjahitan ulang. 

(2) Infeksi Rahim 

Infeksi rahim terjadi jika ibu sudah kena infeksi 

sebelumnya, misalnya mengalami pecah ketuban. Saat 

dilakukan operasi rahimpun terinfeksi. Apalagi jika 

antibiotik yang digunakan dalam operasi tidak cukup kuat. 

(3) Keloid 
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Keloid atau jaringan parut muncul pada organ tertentu 

karena pertumbuhan berlebihan sel-sel pembentuk organ 

tersebut. Ukuran sel meningkat dan terjadilah tonjolan 

jaringan parut. Perempuan yang punya kecenderungan 

keloid tiap mengalami luka niscaya mengalami keloid pada 

sayatan bekas operasinya. 

(4) Cedera pembuluh darah 

Pisau atau gunting yang dipakai dalam operasi 

beresiko mencederai pembuluh darah. Misalnya tersayat. 

Kadang cedera terjadi pda penguraian pembuluh darah yang 

lengket. Ini adalah salah satu sebab darah yang keluar pada 

persalinan Sectio Caesarea lebih banyak dibandingkan 

persalinan normal. 

(5) Cedera pada kandung kemih 

Kandung kemih letaknya melekat pada dinding rahim. 

Saat Sectio Caesarea dilakukan, organ ini bisa saja 

terpotong. Perlu dilakukan operasi lanjutan untuk 

memperbaiki kandung kemih yang cedera tersebut. 

(6) Perdarahan  

Perdarahan tidak bisa dihindari dalam proses 

persalinan. Namun, darah yang hilang lewat Sectio Caesarea 

dua kali lipat dibandingkan lewat persalinan normal. 

b) Resiko jangka panjang 
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(1) Pelekatan organ bagian dalam 

Penyebab pelekatan organ bagian dalam pasca  

Sectio Caesarea adalah tak bersihnya lapisan permukaan 

dari noda darah. Terjadinya pelengketan yang 

menyebabkan rasa sakit pada panggul, masalah pada usus 

besar, serta nyeri saat melakukan hubungan seksual. Jika 

kelak dilakukan Sectio Caesarea lagi, pelekatan bisa 

menimbulkan kesulitan teknis hingga melukai organ lain, 

seperti kandung kemih atau usus. 

(2) Pembatasan Kehamilan 

Dulu, perempuan yang pernah menjalani Sectio 

Caesarea hanya boleh melahirkan tiga kali, kini dengan 

teknik operasi yang lebih baik, ibu memang boleh 

melahirkan lebih dari itu, bahkan sampai lima kali. Tapi 

resiko dan komplikasinya makin berat. 

c) Resiko Persalinan selanjutnya 

(1) Sobeknya jahitan rahim 

Ada tujuh lapis jahitan yang dibuat saat Sectio 

Caesarea. Yaitu jahitan pada kulit, lapisan lemak, sarung 

otot, otot perut, lapisan dalam perut, lapisan luar rahim  dan 

rahim. Jahitan rahim ini bisa sobek pada persalinan 

berikutnya. Makin sering menjalani Sectio Caesarea, makin 

tinggi resiko terjadinya sobekan. 
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(2) Pengerasan plasenta 

Plasenta bisa tumbuh kedalam melewati dinding 

rahim, sehingga sulit dilepaskan. Bila plasenta sampai 

menempel terlalu dalam (sampai ke myometrium), harus 

dilakukan pengangkatan rahim karena plasenta mengeras, 

resikonya terjadi plasenta bisa   meningkat karena Sectio 

Caesarea. 
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D.  Kerangka Teori 
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Gambar 2.1. Kerangka Teori 

Sumber: Kasdu (2003); Nugroho (2010); Potter & Perry (2006); Smelzer & Bare 

(2003) 

 

 

E.  Kerangka Konsep 

       Variabel bebas                                  Variabel terikat 

 

Gambar 2.2. Kerangka konsep 
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F.  Hipotesis 

Ho   : Pemberian teknik relaksasi nafas dalam tidak efektif dalam 

menurunkan tingkat nyeri pada pasien sectio caesarea di RSUD 

Dr. R Goeteng Tarunadibrata Purbalingga Tahun 2014 

Ha  : Pemberian teknik relaksasi nafas dalam efektif dalam menurunkan 

tingkat nyeri pada pasien sectio caesarea di RSUD Dr. R Goeteng 

Tarunadibrata Purbalingga Tahun 2014 
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