
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Penyakit 

1. Pengertian kanker payudara (Ca Mammae) 

Kanker payudara merupakan sebuah neoplasma ganas yaitu suatu 

pertumbuhan jaringan payudara yang abnormal dengan pertumbuhan berlebih dan 

tidak adanya koordinasi dengan pertumbuhan jaringan normal, tumbuh infiltratif, 

dan destruktif serta dapat bermetastase dan akan tetap tumbuh dengan cara yang 

berlebihan serta stimulus yang akan menyebabkan perubahan itu berhenti. 

Neoplasma itu sendiri merupakan suatu kumpulan sel yang abnormal yang 

terbentuk dari kumpulan sel normal yang mengalami proliferasi, tumbuh secara 

terus menerus dan tidak terbatas, serta tidak berkoordinasi dengan jaringan di 

sekitarnya. (Indrati, 2009).  

2. Penyebab dan faktor dari kanker payudara ( Ca Mammae) 

Tidak ada satupun penyebab spesifik dari kanker payudara itu sendiri, 

namun meskipun belum adanya penyebab spesifik kanker payudara yang diketahui, 

para peneliti telah mengidentifikasi sekelompok faktor risiko dari kanker payudara 

(Smeltzer & Bare, 2001). Faktor risiko pada kanker payudara dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu: faktor yang dapat diubah seperti riwayat kehamilan, riwayat 

menyusui, kontrasepsi oral, terapi sulih hormon, alkohol, obesitas dan trauma. 

Sedangkan faktor yang tidak dapat diubah antara lain riwayat keluarga yang 

menderita kanker, genetik, status menstruasi (menarche dan menopause), riwayat 



tumor jinak dan kanker sebelumnya, tidak menikah, tidak pernah melahirkan anak 

(Lestari, 2014). 

B. Nyeri Kronis pada Pasien Kanker Payudara (Ca Mammae) 

1. Pengertian nyeri kronis 

  Nyeri merupakan suatu kondisi yang lebih dari sekedar sensasi tunggal yang 

disebabkan oleh stimulus tertentu. Nyeri bersifat subjektif dan individual (Potter & 

Perry, 2010). Nyeri juga merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak 

menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual atau potensial (Smeltzer 

& Bare, 2001). Nyeri kronis merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak 

atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan yang berlangsung 

lebih dari tiga bulan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

2. Etiologi nyeri kronis 

Terdapat tiga belas etiologi utama nyeri kronis menurut (Tim Pokja SDKI 

DPP PPNI, 2016) yaitu: 

a. Kondisi muskuloskeletal kronis 

b. Kerusakan sistem saraf 

c. Penekanan saraf 

d. Infiltrasi tumor 

e. Ketidakseimbangan neurotransmiter, neuromodulator, dan reseptor 

f. Gangguan imunitas (mis. neuropati terkait HIV, virus varicella-zoster) 

g. Gangguan fungsi metabolic 

h. Riwayat posisi kerja statis 

i. Peningkatan indeks massa tubuh 



j. Kondisi pasca trauma 

k. Tekanan emosional 

l. Riwayat penganiayaan (mis. fisik, psikologis, seksual) 

m. Riwayat penyalahgunaan obat/zat. 

3. Fisiologi nyeri kronis 

Terdapat tiga komponen fisiologis dalam nyeri yaitu resepsi, persepsi, dan 

reaksi. Stimulus penghasil nyeri mengirimkan impuls melalui serabut saraf perifer. 

Serabut nyeri memasuki medula spinalis dan menjalani salah satu dari beberapa 

rute saraf dan akhirnya sampai di dalam masa berwarna abu-abu di medula spinalis. 

Terdapat pesan nyeri dapat berinteraksi dengan sel-sel saraf inhibitor, mencegah 

stimulus nyeri sehingga tidak mencapai otak atau ditransmisi tanpa hambatan ke 

korteks serebral, maka otak menginterpretasi kualitas nyeri dan memproses 

informasi tentang pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki serta asosiasi 

kebudayaan dalam upaya mempersiapkan nyeri (Potter & Perry, 2010). 

4. Teori pengontrolan nyeri (teori Gate Control) 

Teori Gate Kontrol mengusulkan bahwa impuls nyeri dapat diatur atau 

bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan disepanjang sistem saraf pusat. 

Mekanisme pertahanan dapat ditemukan di sel-sel gelatinosa substansia di dalam 

kornu dorsalis pada medula spinalis, talamus, dan sistem limbik. Suatu 

keseimbangan aktivitas dari neuron sensori dan serabut kontrol desenden dari otak 

mengatur proses pertahanan. Neuron delta-A dan C melepaskan substansi P untuk 

menstransmisikan impuls melalui mekanisme petahanan. Neuron beta-A yang lebih 

tebal, yang lebih cepat yang melepaskan neurotransmiter penghambat. Apabila 

masukan yang dominan berasal dari serabut beta-A, maka akan menutup 



mekanisme pertahanan. Apabila masukan yang dominan berasal dari serabut delta-

A dan serabut C, maka akan membuka pertahanan tersebut dan klien akan 

mempersepsikan nyeri. Saat impuls diantarkan ke otak, terdapat pusat korteks yang 

lebih tinggi di otak yang memodifikasi persepsi nyeri. Alur saraf desenden 

melepaskan opiat endogen, seperti endorfin dan dinorfin, suatu pembunuh nyeri 

alami yang berasal dari tubuh. Neuromodulator ini menutup mekanisme pertahanan 

dengan menghambat pelepasan substansi P (Potter & Perry, 2010). 

5. Faktor yang mempengaruhi nyeri kronis 

Nyeri merupakan sesuatu yang kompleks maka banyak faktor yang 

mempengaruhi nyeri pada individu. Menurut (Potter & Perry, 2010) faktor-faktor 

yang mempengaruhi nyeri kronis diantaranya: 

a. Usia 

Usia merupakan variabel penting yang mempengaruhi nyeri, khususnya 

pada anak-anak dan lansia. Anak kecil mempunyai kesulitan memahami nyeri dan 

prosedur yang dilakukan perawat yang menyebabkan nyeri. Anak-anak juga 

mengalami kesulitan secara verbal dalam mengungkapkan dan mengekspresikan 

nyeri. Sedangkan klien yang berusia lanjut, memiliki resiko tinggi mengalami 

situasi yang membuat mereka merasakan nyeri akibat adanya komplikasi penyakit 

dan degeneratif.  

b. Jenis kelamin 

Beberapa kebudayaan yang mempengaruhi jenis kelamin misalnya 

menganggap bahwa seorang anak laki-laki harus berani dan tidak boleh menangis, 

sedangkan anak perempuan boleh menangis dalam situasi yang sama. Namun 



secara umum, pria dan wanita tidak berbeda secara bermakna dalam berespon 

terhadap nyeri. 

c. Kebudayaan 

Beberapa kebudayaan yakin bahwa memperlihatkan nyeri adalah sesuatu 

yang alamiah. Kebudayaan lain cenderung untuk melatih perilaku yang tertutup 

(introvert). Sosialisasi budaya menentukan perilaku psikologis seseorang. Dengan 

demikian hal ini dapat mempengaruhi pengeluaran fisiologis opial endogen 

sehingga terjadilah persepsi nyeri. 

d. Makna nyeri 

Individu akan mempersepsikan nyeri berbeda-beda apabila nyeri tersebut 

memberi kesan ancaman, suatu kehilangan, hukuman dan tantangan. Makna nyeri 

mempengaruhi pengalaman nyeri dan cara seseorang beradaptasi terhadap nyeri. 

e. Perhatian 

Tingkat seorang klien memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat 

mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat dihubungkan dengan 

nyeri yang meningkat sedangkan upaya pengalihan (distraksi) dihubungkan dengan 

respon nyeri yang menurun. 

f. Ansietas 

Ansietas seringkali meningkatkan persepsi nyeri tetapi nyeri juga dapat 

menimbulkan suatu perasaan ansietas. Apabila rasa cemas tidak mendapat 

perhatian dapat menimbulkan suatu masalah penatalaksanaan nyeri yang serius. 

g. Keletihan 

Rasa kelelahan menyebabkan sensasi nyeri semakin intensif dan 

menurunkan kemampuan koping sehingga meningkatkan persepsi nyeri. 



h. Pengalaman sebelumnya 

Setiap individu belajar dari pengalaman nyeri sebelumnya namun tidak 

selalu berarti bahwa individu tersebut akan menerima nyeri dengan lebih mudah di 

masa datang. 

i. Gaya koping 

Individu yang memiliki lokus kendali internal mempersepsikan diri mereka 

sebagai individu yang dapat mengendalikan lingkungan mereka dan hasil akhir 

suatu peristiwa seperti nyeri. Sebaliknya, individu yang memiliki lokus kendali 

eksternal mempersepsikan faktor lain di dalam lingkungan mereka seperti perawat 

sebagai individu yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir suatu peristiwa. 

j. Dukungan keluarga dan sosial 

Kehadiran orang-orang terdekat klien dan bagaimana sikap mereka terhadap 

pasien mempengaruhi respon nyeri. Klien dengan nyeri memerlukan dukungan, 

bantuan dan perlindungan walaupun nyeri tetap dirasakan namun kehadiran orang 

yang dicintai akan meminimalkan kesepian dan ketakutan. 

6. Pengukuran nyeri kronis  

a. Skala deskriptif 

Skala pendeskripsi verbal (Verbal Descriptor Scale/VDS) merupakan 

sebuah garis yang terdiri dari tiga sampai lima kata pendeskripsian yang tersusun 

dengan jarak yang sama di sepanjang garis. Pendeskripsi ini dirangking dari “tidak 

terasa nyeri” sampai “nyeri yang tidak tertahankan”. 

 

 

b. Skala penilaian numeric 



Numerical Rating Scale (NRS) menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-

10. Skala ini sangat efektif untuk digunakan saat mengkaji intensitas nyeri sebelum 

dan setelah intervensi terapeutik. 

c. Skala analog visual 

Visual Analog Scale (VAS) merupakan suatu garis lurus yang mewakili 

intensitas nyeri yang terus menerus dan memiliki alat pendeskripsi verbal pada 

setiap ujungnya. Skala ini memberikan kebebasan penuh pada pasien untuk 

mengidentifikasi keparahan nyeri. 

7. Patofisiologi nyeri kronis pada pasien kanker payudara (ca. mammae) 

Terdapat beberapa reseptor yang sensitif terhadap stimuli noksius. 

Nosiseptor ini adalah saraf aferen primer dengan ujung perifernya berespon 

terhadap berbagai stimuli noksius. Nosiseptor ini memiliki dua fungsi yaitu 

transduksi dan transmisi. Beberapa faktor kimiawi, mekanik dan termal dapat 

mengaktivasi reseptor, mengakibatkan impuls saraf elektrokimiawi pada aferen 

primer. Informasi ini selanjutnya dikodekan dalam frekuensi impuls yang 

ditransmisi menuju sistem saraf pusat, dimana persepsi nyeri terjadi. Baik 

nosiseptor bermielin ataupun tidak bermielin menyampaikan sensasi nyeri ke 

sistem saraf pusat. Nosiseptor bermielin berespon terhadap stimuli mekanik secara 

khusus dan dengan konduksi yang cepat melalui serabut saraf A-delta, 

menyebabkan sensasi nyeri tajam. Nosiseptor tak bermielin adalah serabut saraf 

polimodal, berespon terhadap stimuli mekanik, termal dan kimiawi, dengan 

penghantaran konduksi yang lebih lambat melalui serabut C dan sifat nyerinya 

tumpul dan rasa terbakar (Potter & Perry, 2010). 



Infiltrasi dan kompresi tumor dapat menyebabkan aktivasi nosiseptor baik 

secara mekanik maupun kimiawi. Untuk mendeteksi stimuli mekanik, nosiseptor 

mengekspresikan pintu saluran mekanik yang mengaktifkan cascade pengiriman 

sinyal sebagai respon terhadap regangan yang berlebihan dan beberapa reseptor 

purinergik yang diaktifkan oleh ATP. ATP dilepaskan oleh sel-sel akibat stimulasi 

mekanik yang berlebihan. Untuk merasakan stimuli noksius kimiawi, nosiseptor 

mengekspresikan reseptor dengan susunan kompleks yang diaktivasi oleh faktor 

inflamasi yang dilepaskan oleh jaringan rusak. Faktor inflamasi tersebut antara lain 

proton, endothelin, prostaglandin, bradikinin, dan nerve growth factor. Dengan 

teridentifikasinya reseptor yang diekspresikan pada permukaan nosiseptor maka 

tumor akan menyebabkan nyeri ketika sel-selnya menginvasi dan menghancurkan 

jaringan perifer (Toth, 2009). 

Tumor terdiri dari beberapa tipe sel selain sel kanker, termasuk sel sistem 

imun seperti makrofag, netrofil dan sel T. Sel-sel ini mensekresi berbagai faktor 

yang mensensitasi atau secara langsung merangsang neuron aferen primer, dan 

termasuk prostaglandin, tumour necrosis factor-α (TNF-α), endothelin, interleukin 

1 dan 6, epidermal growth factor, transforming growth factor-β, dan platelet-

derived growth factor. Reseptor untuk banyak faktor ini diekspresikan oleh neuron 

aferen primer. Selain sel-sel kanker, tumor terdiri dari sel-sel inflamasi dan 

pembuluh darah serta kadang berbatasan dengan nosiseptor aferen primer. Sel-sel 

kanker dan sel inflamatorik melepaskan berbagai produk seperti ATP, bradykinin, 

H+, nerve growth factor, prostaglandin dan vascular endothelial growth factor 

(VEGF), yang mengeksitasi atau mensensitasi nosiseptor. Stimuli nyeri dideteksi 

oleh nosiseptor, dimana badan selnya terdapat pada dorsal root ganglion (DRG), 



dan ditransmisikan ke neuron-neuron pada medulla spinalis. Sinyal selanjutnya 

ditransmisikan ke pusat yang lebih tinggi di otak. Sinyal nyeri akibat kanker 

tampaknya naik sampai ke otak setidaknya melalui dua jalur medulla spinalis – 

traktus spinothalamikus dan kolumna dorsalis. Aktivasi nosiseptor menghasilkan 

pelepasan neurotransmitter seperti calcitonin gene-related peptide (CGRP), 

endothelin, histamin, glutamat dan substansi P. Aktivasi nosiseptor juga 

menyebabkan pelepasan prostaglandin dari ujung perifer serabut saraf sensorik, 

yang menginduksi ekstravasasi plasma, rekruitmen dan aktivasi sel-sel imun, serta 

vasodilatasi (Regan & Peng, 2008). 

Menurut (Sudoyo et al., 2009) nyeri pada pasien kanker dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

a. Nyeri somatik, dimana nyeri yang timbul akibat kerusakan jaringan misalnya 

metastasis tulang. 

b. Nyeri viseral, dimana nyeri yang timbul akibat kerusakan organ atau alat dalam 

tubuh seperti nyeri payudara karena kanker itu sendiri atau kanker lain yang 

bermetastasis ke organ lain. 

c. Nyeri neurogenik, dimana nyeri yang timbul berhubungan dengan kerusakan 

atau gangguan saraf. 

Menurut (LeMone, Karen, & Bauldoff, 2015) dan (Lestari, 2014) terdapat 

tiga kategori utama sindrom nyeri pada pasien yang mengalami kanker payudara 

dan kategori yang memengaruhi jenis terapi, yaitu : 

a. Nyeri berhubungan dengan keterlibatan tumor secara langsung pada payudara. 

Penyebab yang paling umum adalah metastasis ke tulang, kompresi saraf atau 

infiltrasi, dan keterlibatan pada organ visceral yang kosong. 



b. Nyeri kanker payudara berhubungan dengan terapi. Nyeri ini dapat meliputi 

nyeri insisi pascabedah atau nyeri pada luka, neuropati perifer, ulserasi pada 

membrane mukosa, dan nyeri akibat perjangkitan herpes zoster sekunder 

terhadap kemoterapi, serta nyeri pada pleksus saraf, otot, dan saraf perifer dari 

terapi radiasi. 

c. Nyeri dari sebuah penyebab yang tidak berhubungan dengan kanker atau terapi, 

seperti neuropati diabetic. 

8. Penatalaksanaan medis nyeri kronis 

Menurut (Potter & Perry, 2010) terdapat dua jenis penatalaksanaan medis 

mengenai nyeri yaitu: 

a. Nonfarmakologi 

1) Bimbingan antisipasi 

Bimbingan antisipasi adalah tindakan memodifikasi secara langsung cemas 

yang berhubungan dengan nyeri menghilangkan nyeri dan menambah efek tindakan 

untuk menghilangkan nyeri yang lain. 

2) Distraksi 

Distraksi merupakan metode untuk mengalihkan perhatian klien ke hal yang 

lain dan dengan demikian menurunkan kewaspadaan terhadap nyeri bahkan 

meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Salah satu distraksi yang efektif adalah 

music dan teknik relaksasi.  

3) Biofeedback 

Biofeedback merupakan terapi perilaku yang dilakukan dengan 

memberikan individu informasi tentang respons fisiologis dan cara untuk melatih 

kontrol volunter terhadap respon tersebut. 



4) Hipnosis diri 

Hipnosis diri merupakan sutau pendekatan holistik. Hipnosis diri 

menggunakan sugesti diri dan kesan tentang perasaan yang rileks dan damai. 

Individu memasuki keadaan rileks dengan menggunakan berbagai ide pikiran dan 

kemudian kondisi kondisi yang menghasilkan respon tertentu bagi mereka.  

5) Mengurangi persepsi nyeri 

Salah satu cara sederhana untuk meningkatkan rasa nyaman adalah dengan 

membuang atau mencegah stimulus nyeri. Nyeri juga dapat dicegah dengan 

mengantisipasi kejadian yang menyakitkan. 

6) Stimulasi kutaneus 

Stimulasi kutaneus adalah stimulasi kulit yang dilakukan untuk 

menghilangkan nyeri. Masase, mandi air hangat, kompres menggunakan kantong 

es, dan stimulasi saraf elektrik transkutan (TENS) merupakan langkah – langkah 

sederhana dalam upaya menurunkan persepsi nyeri. 

b. Farmakologi 

1) Analgesik nonnarkotik 

Analgesik nonnarkotik tidak bersifat adiktif dan kurang kuat dibandingkan 

dengan analgesik narkotik. Obat ini digunakan untuk mengatasi nyeri yang ringan 

sampai sedang. Kebanyakan dari analgesik menurunkan suhu tubuh yang 

meningkat, sehingga mempunyai antipiretik. Beberapa analgesik seperti aspirin, 

mempunyai efek anti inflamasi dan juga efek anti koagulan. 

2) Analgesik narkotik 

Analgesik narkotik, disebut juga agonis narkotik yang direspon untuk 

mengatasi nyeri yang sedang sampai berat. Analgesik narkotik bekerja terutama 



pada sistem saraf pusat, sedangkan analgesik nonnarkotik bekerja pada sistem saraf 

tepi pada tempat reseptor nyeri.  

C. Asuhan Keperawatan Pasien Kanker Payudara (Ca Mammae) dengan 

Nyeri Kronis 

1. Pengkajian keperawatan 

Pengkajian nyeri yang faktual dan tepat dibutuhkan untuk menetapkan data 

dasar, menegakkan diagnosis keperawatan yang tepat, menyeleksi terapi 

keperawatan yang cocok, dan mengevaluasi respon klien terhadap nyeri 

(Andarmoyo, 2013). 

Untuk membantu klien dalam mengutarakan masalah/keluhannya secara 

lengkap, pengkajian yang bisa dilakukan oleh perawat untuk mengkaji karakteristik 

nyeri bisa menggunakan pendekatan analisis symptom (Andarmoyo, 2013). 

Tabel 1 

Analisis Symptom Pengkajian Nyeri 

P Provokatif atau 

paliatif 

Apakah yang menyebabkan gejala? Apa saja yang 

dapat mengurangi dan memperberatnya? 

Q Kualitas atau 

kuantitas 

Bagaimana gejala (nyeri) dirasakan, sejauh mana 

Anda merasakannya sekarang? 

R Regional/area 

terpapar/radiasi 

Dimana gejala terasa? Apakah menyebar 

S Skala keparahan Seberapa keparahan dirasakan (nyeri dengan skala 

berapa)? (1-10) 

T Timing atau waktu Kapan mulai timbul? Seberapa sering gejala 

terasa? Apakah tiba-tiba atau bertahap? 

Sumber: Konsep dan Proses Keperawatan Nyeri, (Andarmoyo, 2013) 

 

 



a. Riwayat  nyeri 

Saat mengkaji riwayat nyeri, perawat sebaiknya memberikan klien 

kesempatan untuk mengungkapkan cara pandang mereka terhadap nyeri dan situasi 

tersebut dengan kata-kata mereka sendiri. Langkah ini akan membantu perawat 

memahami makna nyeri bagi klien dan bagaimana klien berkoping terhadap nyeri. 

b. Lokasi 

Untuk mengkaji lokasi nyeri, perawat meminta klien untuk menunjukkan 

semua daerah yang di rasa tidak nyaman. Pengkajian ini biasanya dilakukan dengan 

bantuan gambar tubuh. Klien biasanya menandai bagian tubuhnya yang mengalami 

nyeri.  

c. Intensitas  

Penggunaan skala intensitas nyeri adalah metode yang mudah dan 

terpercaya untuk menentukan intensitas nyeri pasien. Skala nyeri yang paling sering 

digunakan adalah rentang 0-5 atau 0-10. Angka “0” menandakan tidak nyeri sama 

sekali dan angka tertinggi menandakan nyeri “terhebat” yang dirasakan klien.  

 

Sumber: Pengkajian Kesehatan untuk Perawat (Niman, 2013) 

Gambar 1 

Skala Nyeri Numeris/Numeric Scale Rate (NRS) 
 

 

 



d. Kualitas Nyeri 

Nyeri terkadang bisa terasa seperti “dipukul-pukul” atau “ditusuk-tusuk”. 

Perawat perlu mencatat kata-kata yang digunakan klien untuk menggambarkan 

nyerinya sebab informasi yang akurat dapat berpengaruh besar pada diagnosis dan 

etiologi nyeri serta pilihan tindakan yang diambil. 

e. Pola Nyeri 

Pola nyeri meliputi waktu awitan, durasi/lamanya nyeri dan kekambuhan 

atau interval nyeri. Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji kapan nyeri dimulai, 

berapa lama nyeri berlangsung, apakah nyeri berulang dan kapan nyeri terakhir kali 

muncul.  

f. Tindakan untuk Menghilangkan Nyeri 

Pengkajian faktor-faktor untuk menghilangkan nyeri juga harus mencakup 

identifikasi para praktisi (misalnya: ahli penyakit dalam, ahli tulang, ahli 

akupuntur) yang telah klien gunakan pelayanannya. 

g. Gejala Penyerta 

Gejala penyerta adalah gejala yang sering kali menyertai nyeri (misalnya: 

mual, nyeri kepala, pusing, konstipasi dan gelisah). Gejala penyerta memerlukan 

prioritas penanganan yang sama penting dengan nyeri itu sendiri. 

h. Observasi respons perilaku dan fisiologis 

Respon yang bisa dijadikan indikator nyeri dibagi menjadi dua diantaranya: 

1) Vokalisasi meliputi mengaduh, menangis, dan sesak nafas.  

2) Ekspresi wajah meliputi meringis, menggeletukkan gigi, mengernyitkan dahi, 

menutup mata atau mulut dengan rapat atau membuka mata atau mulut dengan 

lebar, dan mengigit bibir. 



3) Gerakan tubuh meliputi gelisah, imobilisasi, ketegangan otot, peningkatan 

pergerakan jari dan tangan, aktivitas melangkah yang tunggal berlari atau 

berjalan, gerakan ritmik atau gerakan menggosok, dan gerakan melindungi 

tubuh. 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian kinis mengenai respons 

klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik yang 

berlangsung aktual maupun potensial (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

Diagnosa keperawatan yang bisa ditegakkan dalam masalah kenyamanan (nyeri) 

adalah nyeri akut dan nyeri kronis. (Andarmoyo, 2013). 

Diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data pengkajian yaitu nyeri kronis. 

Nyeri kronis termasuk dalam kategori psikologis dan subkategori nyeri dan 

kenyamanan. Nyeri kronis merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset 

mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan yang 

berlangsung lebih dari 3 bulan. Nyeri kronis termasuk dalam kategori psikologis 

dan subkategori nyeri dan kenyamanan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Nyeri 

kronis pada pasien kanker payudara (ca mammae) disebabkan oleh penekanan saraf 

dan adanya infiltrasi tumor, terapi, dan penyebab lain yang tidak berhubungan 

dengan kanker atau terapi.  

Adapun diagnosa keperawatan yang diteliti pada penelitian ini yaitu nyeri 

kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor yang ditandai dengan gejala dan tanda 

mayor serta minor.  

 



Tanda dan gejala mayor pada nyeri kronis adalah sebagai berikut: 

a. Subjektif 

1) Mengeluh nyeri 

2) Merasa depresi (tertekan) 

b. Objektif  

1) Tampak meringis 

2) Gelisah 

3) Tidak mampu menuntaskan aktivitas 

Sedangkan tanda dan gejala minor pada nyeri kronis adalah sebagai berikut: 

a. Subjektif 

1) Merasa takut mengalami cedera berulang 

b. Objektif  

1) Bersikap protektif (misal posisi menghindari nyeri) 

2) Waspada 

3) Pola tidur berubah 

4) Anoreksia 

5) Focus menyempit 

6) Berfokus pada diri sendiri 

3. Perencanaan keperawatan 

Perencanaan merupakan langkah perawat dalam menetapkan tujuan dan 

kriteria/hasil yang diharapkan bagi klien dan merencanakan intervensi 

keperawatan. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa dalam membuat 

perencanaan perlu mempertimbangkan tujuan, kriteria yang 

diperkirakan/diharapkan, dan intervensi keperawatan (Andarmoyo, 2013).  



Menurut (Bulechek, Butcher, Dochterman, & Wagner, 2016) dan 

(Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 2016) tujuan dan kriteria hasil serta 

intervensi keperawatan yang dapat diberikan secara ideal dan sesuai dengan 

diagnosa nyeri kronis diantaranya:  

Tabel 2 

Intervensi Keperawatan NIC dan NOC 

Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi 

Nyeri kronis 

Definisi: pengalaman 

sensorik atau emosional 

yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan actual 

atau fungsional, dengan 

onset mendadak atau 

lambat dan berintensitas 

ringan hingga berat dan 

konstan yang 

berlangsung lebih dari 3 

bulan 

NOC 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan 3x24 jam 

diharapkan nyeri 

berkurang. 

Kriteria hasil: 

Kontrol Nyeri 

a. Melaporkan bahwa 

nyeri berkurang 

dengan 

menggunakan 

manajemen nyeri 

 

Tingkat Nyeri 

b. Tingkat nyeri 

berkurang menjadi 

nyeri ringan (0-3) 

c. Pasien tampak lebih 

tenang/tidak 

meringis 

d. Gelisah berkurang 

NIC 

Manajemen Nyeri 

a. Monitoring vital sign 

b. Kaji nyeri secara 

komprehensif termasuk 

lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, 

kualitas, dan faktor 

presipitasi 

c. Observasi reaksi 

nonverbal dari 

ketidaknyamanan 

d. Ajarkan teknik 

nonfarmakologi (seperti 

relaksasi nafas dalam 

ketika melakukan 

aktivitas yang 

menimbulkan nyeri, 

sebelum nyeri terjadi atau 

meningkat, dan 

bersamaan dengan 

tindakan penurun rasa 

nyeri lainnya) 

e. Bantu pasien dan 

keluarga untuk mencari 

dan menemukan 

dukungan 

f. Kendalikan faktor 

lingkungan yang dapat 

mempengaruhi respon 



pasien terhadap 

ketidaknyamanan 

(misalnya suhu, ruangan, 

pencahayaan, dan suara 

bising) 

Manajemen Obat 

g. Kolaborasi pemberian 

analgetik untuk 

mengurangi nyeri 

(delegatif) 

h. Kolaborasi dengan 

dokter jika ada keluhan 

dan tindakan nyeri tidak 

berhasil  

Sumber: Nursing Interventions Classification (Bulechek et al., 2016); Nursing Outcome 

Classification (Moorhead et al., 2016) 

4. Pelaksanaan keperawatan 

Pelaksanaan keperawatan merupakan komponen dari proses keperawatan 

yang merupakan kategori dari perilaku keperawatan dimana tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan 

keperawatan dilakukan dan diselesaikan (Potter & Perry, 2010).  

5. Evaluasi keperawatan 

Evaluasi keperawatan adalah tahapan terakhir dari proses keperawatan 

untuk mengukur respons klien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan klien 

ke arah pencapaian tujuan (Potter & Perry, 2010). Hasil yang diharapkan dari 

asuhan keperawatan pada pasien kanker payudara (ca. mammae) ini adalah mampu 

mengenali nyeri (skala, intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri), mampu melaporkan 

nyeri yang terkontrol serta melaporkan bahwa nyeri telah berkurang dengan 

menggunakan manajemen nyeri.  

 


