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BAB II 

KONSEP TEORI 

 

A. Konsep Teori Kanker Payudara  

1. Definisi 

Kanker adalah sel yang tubuh mengalami mutasi (perubahan) dan tumbuh 

tidak terkendali serta membelah lebih cepat dibandingkan dengan sel normal. 

Sel kanker tidak mati setelah usianya cukup, melainkan tumbuh terus dan 

bersifat invasif sehingga sel normal tubuh dapat terdesak atau malah mati (Bott, 

2014).  

Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan 

payudara. Kanker bisa mulai bertumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, 

jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara.  

Menurut (Pharmaceuticals, 2011) berikut beberapa jenis kanker 

payudara diantaranya:   

a.  Karsinoma in situ:  merupakan kanker dini yang belum menyebar 

atau menyusup keluar dari tempat asalnya.   

b.  Karsinoma duktal: Karsinoma ini berasal dari sel-sel yang melapis i 

saluran yang menuju ke puting payudara. Sebagian besar kanker 

payudara merupakan karsinoma duktal. Kanker ini bisa terjadi 

sebelum maupun sesudah masa menopause. Kanker ini dapat teraba 

dan pada pemeriksaan mammogram, tampak timbul bintik-bint ik 

kecil dari endapan kalsium (mikrokalsifikasi).  Kanker ini biasanya 
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terbatas pada daerah tertentu di payudara dan bisa diangkat secara 

keseluruhan melalui pembedahan. Sekitar 25-35% penderita 

karsinoma duktal akan menderita kanker invasif (biasanya pada 

payudara yang sama).   

c.  Karsinoma lobuler : Karsinoma ini mulai bertumbuh di dalam 

kelenjar susu, biasanya terjadi setelah wanita menopause. Kanker ini 

tidak dapat terlihat maksimal pada mammogram.  Sekitar 25-30% 

penderita karsinoma lobuler pada akhirnya akan menderita kanker 

invasif (terjadi pada payudara yang sama atau payudara lainnya atau 

pada kedua payudara). 

d.  Kanker invasif : Kanker yang telah menyebar serta merusak jaringan 

lainnya, bisa terlokalisir (terbatas pada payudara) maupun metastatik 

(menyebar ke bagian tubuh lainnya).  Sekitar 80% kanker payudara 

invasif adalah kanker duktal dan 10% adalah kanker lobuler. 

e. Karsinoma meduler dan Karsinoma tubuler : Kanker ini berasal dari 

kelenjar susu pada payudara.   

2. Tanda dan gejala  

 

Gejala kanker payudara pada awal permulaan sering tidak dirasakan oleh 

penderita. Kanker payudara pada tahap dini biasanya tidak menimbulkan 

keluhan. Tanda yang mungkin dirasakan pada stadium dini adalah terabanya 

benjolan pada bagian payudara. Gejala dan tanda khas kanker payudara yang 

bisa diamati pada stadium lanjut antara lain teraba ada benjolan kecil yang 

keras di payudara, benjolan semakin membesar, benjolan yang keras itu tidak 
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bergerak (terfiksasi) dan pada awalnya tidak terasa sakit. Perubahan bentuk dan 

ukuran payudara terjadi karena pembengkakan menyebabkan rasa panas, nyeri 

atau sangat gatal di daerah sekitar puting. Gejala pada puting meliputi 

perubahan bentuk puting (masuk kedalam atau nipple retraction) dan 

mengeluarkan cairan atau darah. Selain adanya benjolan dan perubahan puting, 

perubahan juga terjadi pada bagian kulit payudara. Perubahan pada kulit 

payudara diantaranya perubahan warna kulit, berkerut dan iritasi seperti kulit 

jeruk (peau d’orange). Hal ini dapat terjadi jika benjolan pada awal stadium 

tidak diindahkan oleh penderita. 

3. Stadium 

 

Klasifikasi kanker sistem tumor-nodus-metastasis (TNM) dikemukakan 

pertama kali seorang Pierre Delonix pada tahun 1942 berdasarkan morfologi 

tumor yaitu ukuran tumor primer (T), kelenjar limfe (N), dan adanya 

metastasis (M). Berikut klasifikasi baru TNM yang dikeluarkan oleh 

International Union Against Cancer (1958): 

Tabel 1 

Klasifikasi TNM Kanker Payudara 
 

Klasifikasi Definisi  

Tumor Primer (T)   

Tx Tumor primer tidak didapatkan  

To Tidak ada bukti adanya tumor primer  

Tis Karsinoma In Situ  

Tis (DCIS) Duktal Karsinoma In Situ  

Tis (LCIS) Lobular Karsinoma In Situ  

Tis (Paget) Paget’s Disease tanpa adanya tumor  

TI Ukuran Tumor < 2 cm  
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TImic Mikroinvasif > 0,1 cm  

TIa Tumor > 0,1 - < 0,5 cm  

TIb Tumor > 0,5 cm - < 1 cm  

TIc Tumor > 1 cm - < 2 cm  

T2 Tumor > 2 cm - < 5 cm  

T3 Tumor > 5 cm  

T4 Tumor  dengan  segala  ukuran  disertai  dengan  adanya  

 perlekatan pada dinding thoraks atau kulit  

T4a Melekat pada dinding dada, tidak termasuk M. Pectoralis  

T4a 

 

Major  

Edema (termasuk peau d’ orange) atau ulserasi pada kulit, atau adanya 

nodul satelit pada payudara 

 

T4b  
T4c 

T4d 

Kelenjar Limfe 

Regional (N) 

N0 

 

N1 

 

N2 

 

N3 

 

Metastasis (M) 

 

Mx 

 

M0 

 

M1 

 

Inflamatory Carsinoma 

 

 

 

Kelenjar limfe regional tidak didapatkan 
 

Tidak ada metastasis pada kelenjar limfe 
 
Metastasis pada kelenjar aksilla ipsilateral, bersifat mobile 
 
Metastasis pada kelenjar limfe aksilla ipsilateral, tidak dapat 

digerakkan (fixed) 
 
Mestastasis pada kelenjar limfe infraclavicular, atau mengenai 

kelenjar mammae interna atau kelenjar limfe supraclavicular 

 

   Metaastasis jauh tidak didapatkan 
 

Tidak ada bukti adanya metastasis  
 

Didapatkan metastasis yang telah mencapai organ 

  

(Sumber:AJCC Cancer Staging Manual, 6th Edition) 
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Tabel 2 

Stadium Klinis Berdasarkan Klasifikasi Tumor Nodus Metastasis 
Kanker Payudara   

 

(Sumber:merican Joint Committee On Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual 

2010.) 

 

Kanker payudara dapat didiagnosis pada stadium yang berbeda-

beda. Kanker payudara yang lebih dini ditemukan kemungkinan sembuh 

akan lebih besar. Adapun stadiumnya antara lain: (Sofi Ariani, 2015) 

a. Stadium I (Stadium dini) 

Tumor tidak menyebar sampai kelenjar getah bening ketiak. 

Diameter tumor kurang dari 2-2,25 cm. Kemungkinan sembuh masih 

besar yaitu 70%. 

 

 

Stadium Ukuran Tumor Metastasis Kelenjar Metastasis 

  Limfe Jauh 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

IIA T0 N1 M0 

 T1 N1 M0 

 T2 N0 M0 

IIB T2 N1 M0 

 T3 N0 M0 

IIIA T0 N2 M0 

 T1 N2 M0 

 T2 N2 M0 

 T3 N1,N2 M0 

IIIB T4 N apapun M0 

IIIC T apapun N3 M0 

IV T apapun N apapun M1 
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b. Stadium II 

Tumor sudah mengalami metastase sampai kelenjar getah bening 

ketiak. Diameter memiliki ukuran lebih dari 2,25 cm. Prediksi 

kesembuhan tergantung pada luas metastases sel kanker dengan 

presetasi 30-40%. 

Pengangkatan sel kanker pada stadium I dan II kemungkinan bisa 

dilakukan dengan operasi kemudiana dilanjutkan dengan terapi 

penyinaran untuk menentukan ada tidaknya sel kanker yang 

teringgal. 

b. Stadium III 

Tingkat kesembuhan pada stadium ini sangat sedikit karena 

ukuran tumor sudah cukum membesar 3-5 cm, dan mulai menyebar 

ke seluruh tubuh juga mempengaruhi organ lain. Benjolan sudah 

pecah dan berdarah, penganganannya hanya bisa dilakukan 

kemoterapi agar membunuh sel kanker atau operasi pengangkatan 

payudara (Mastektomi). 

c. Stadium IV 

Stadium IV menurut pendapat Andra dan Yessie (2013) sangat 

disayangkan karena pengobatan kanker payudara sudah tidak berarti. 

Ukuran tumor sudah lebih dari 5 cm, menyebabkan perdarahan yang 

cukup banyak sehingga penderita bisa mengalami kelemahan, sel 

kanker sudah menyebar keseluruh tubuh. Kemoterapi bisa dilakukan 

jika penderita memenuhi syarat, selain kemoterapi bisa menggunakan 
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terapi hormonal dengan Progesteron dan Estrogen reseptor (PR/ER) 

positif. 

4. Penyebab dan faktor risiko dari kanker payudara 

Menurut (Indrati, 2010) penyebab pasti kanker payudara belum 

diketahui, diperkirakan multifaktorial. Proses timbulnya kanker payudara 

merupakan kejadian kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Selain 

adanya defek pada gen BRCA1 dan BRCA2 (gen penekan tumor manusia 

dan bertanggung jawab untuk memperbaiki DNA), masih banyak kelainan 

yang pada prinsipnya meningkatkan aktivitas proliferasi sel serta kelainan 

yang menurunkan atau menghilangkan regulasi kematian sel.  

Menurut Sofi Ariani, (2015) beberapa studi diketahui faktor risiko yang 

berhubungan dengan kanker payudara antara lain : 

a. Umur: Perempuan berusia kurang dari 40 tahun memiliki resiko kecil 

terkena kanker payudara dibanding yang berusia 40 tahun lebih. 

b. Jenis kelamin: Perempuan mempuyai risiko lebih tinggi dibandingkan 

laki-laki. Menurut peneliti di Inggris, 99% dari semua kasus kanker 

payudara terjadi pada perempuan dan pria hanya 1%. 

c. Umur menarche: Perempuan yang menarche lebih awal dibawah 12 

tahun memiliki faktor resiko kanker payudara lebih besar, dibanding 

yang riwayat menarche lebih lama. 

d.  Umur menopause: Risiko kanker payudara terbesar adalah pada 

perempuan yang terlambat menopause, umur menopause normal 

perempuan yaitu kurang dari 50 tahun. 



15 
 
 

 

 

e. Genetik: Apabila salah satu keluarga menderita kanker payudara , 

kemungkinan besar semua saudara beresiko terkena kanker yang sama 

atau berbeda. 

f. Paritas: Istilah untuk memudahkan pemahaman tentang riwayat jumlah 

anak yang pernah dilahirkan. Risiko kanker payudara lebih tinggi pada 

perempuan yang tidak memiliki anak disebut nullipara, daripada 

multipara yaitu perempuan yang sudah pernah melahirkan. 

g. Tidak memberikan ASI: Perempuan yang setelah melahirkan sangat 

dianjurkan memberikan ASI kepada bayi sebagai proteksi terhadap 

risiko kanker payudara , jika tidak ibu tersebut kemungkinan beresiko 

besar disbanding perempuan yng memberikan ASI sesuai ketentuan.  

5. Patofisiologi  

   Kanker payudara berasal dari jaringan epitel dan paling sering terjadi 

pada sistem duktal, mula mula terjadi hiperplasia sel sel dengan perkembangan 

sel sel atipik. Sel - sel ini akan berlanjut menjadi carsinoma insitu dan 

menginvasi stroma. Carsinoma membutuhkan waktu tujuh tahun untuk 

bertumbuh dari sel tunggal sampai menjadi massa yang cukup besar untuk 

dapat diraba ( kira kira berdiameter 1 cm). Pada ukuran itu kira kira seperempat 

dari kanker payudara telah bermetastasis. Sel kanker akan tumbuh terus 

menerus dan sulit untuk dikendalikan. Kanker payudara bermetastasis dengan 

penyebaran langsung ke jaringan sekitarnya dan juga melalui saluran limfe dan 

aliran darah (Price, 2005).  
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Sel kanker dapat menyebar melalui aliran pembuluh darah dan 

permeabilitas kapiler akan terganggu sehingga sel kanker dapat berkembang 

pada jaringan kulit. Sel kanker tersebut akan terus menginfiltrasi jaringan kulit, 

menghambat dan merusak pembuluh darah kapiler yang mensuplai darah ke 

jaringan kulit. Akibatnya jaringan dan lapisan kulit akan mati (nekrosis) 

kemudian timbul luka kanker. (Tanjung, 2010) 

Teknologi medis yang terus berkembang telah menemukan beberapa cara 

pengobatan kanker payudara, salah satunya adalah operasi pengangkatan 

payudara (mastektomi). Mastektomi merupakan operasi pengangkatan 

payudara yang terkena kanker, dapat dilakukan pada stadium II dan III. 

Penelitian oleh (Dewi et al., 2004) dalam (Guntari & Suariyani, 2016) 

menyatakan bahwa mastektomi dapat menghambat proses perkembangan sel 

kanker dan umumnya mempunyai taraf kesembuhan 85% sampai dengan 

87%, akan tetapi penderita akan kehilangan sebagian atau seluruh payudara, 

mati rasa pada kulit serta kelumpuhan apabila tidak mendapatkan penanganan 

secara seksama. Mastektomi Profilaksis mengurangi risiko kanker payudara 

sampai 90% pada wanita berisiko tinggi. Pengobatan pada kanker payudara, 

yaitu mastektomi simpleks dimana seluruh jaringan payudara diangkat, tetapi 

otot di bawah payudara dibiarkan utuh dan disisakan kulit yang cukup untuk 

menutup bekas operasi. Modifikasi mastektomi radikal yaitu seluruh jaringan 

payudara diangkat dengan menyisakan otot dan kulit, disertai pengangkatan 

kelenjar getah bening yang berada di bawah lengan, samping payudara dan 

dekat bahu di atas payudara. 
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6. Pemeriksaan secara dini 

 

   Muncul benjolan pada payudara sebenarnya bisa diketahui secara 

cepat dengan kesdaran dari diri sendiri untuk memeriksa payudara. Yaitu 

dengan cara SADARI yaitu memeriksa payudara sendiri. Untuk 

mengantisipasi dengan cepat jika memang ada benjolan yang terasa 

berbeda di payudara. Cara SADARI menurut (Komite Penanggulangan 

Kanker Nasional, 2015) sebagai berikut: 

 
a. Posisi berdiri 

 

1) Pertama, berdiri di depan cermin dengan melepas semua pakaian 

atas, letakkan tangan lurus disamping kanan kiri. Perhatikan kedua 

payudara dengan seksama. Dari mulai bentuk dan ukuran pastikan 

ada tidaknya perubahan yang sangat menonjol. Kemudian pijat atau 

tekan payudara kiri tepat di sekitar putting susu dengan tangan kanan 

dan sebaliknya, pastikan ada tidaknya cairan yang keluar tapi bukan 

air susu. 

2) Angkat kedua tangan lurus ke atas, perhatikan kembali seperti cara 

pertama, rasakan dan pastikan ada tidaknya perubahan seperti 

tarikan atau kerutan di kulit payudara. 

b. Posisi berbaring 

1) Letakkan bantal dibawah bahu dan punggul untuk mengganja l 

supaya memudahkan pemeriksaan. Letakkan tangan dibawah 

kepala letakkan tangan kiri di bawah kepala, tangan kanan meraba 

dengan memutar disertai tekanan secara perlahan payudara kiri. 
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Menggunakan tiga ujung jari telunjuk, tengah dan jari manis. 

Begitu sebaliknya secara bergantian. 

 

B. Mastektomi 

Mastektomi adalah pengobatan kanker payudara dengan cara 

mengangkat seluruh jaringan, tetapi tidak termasuk kelenjar getah bening di 

bawah ketiak (Ariani, 2015). Mastektomi adalah pengobatan kanker payudara 

dengan cara mengangkat seluruh jaringan payudara, termasuk puting. 

Penderita dapat menjalani mastektomi bersamaan dengan biopsi kelenjar 

getah bening sentinel jika tidak ada indikasi penyebaran kanker pada kelenjar 

getah bening, sebaliknya penderita dianjurkan untuk menjalani proses 

pengangkatan kelenjar getah bening di ketiak jika kanker sudah menyebar 

(Harahap, 2015). Mastektomi merupakan tindakan operasi pengangkatan 

payudara yang terkena kanker, dapat dilakukan pada stadium II dan III. 

Penelitian oleh (Dewi et al., 2004) dalam (Guntari & Suariyani, 2016) 

menyatakan bahwa mastektomi dapat menghambat proses perkembangan sel 

kanker tersebut dan umumnya mempunyai taraf kesembuhan mencapai 85% 

sampai dengan 87%, akan tetapi penderita memiliki risiko akan kehilangan 

sebagian atau seluruh payudara, mati rasa pada kulit serta kelumpuhan apabila 

tidak mendapatkan penanganan secara seksama. Mastektomi Profilaks is 

mengurangi risiko kanker payudara sampai 90% pada wanita berisiko tinggi. 

Pengobatan pada kanker payudara, yaitu mastektomi simpleks dimana 

seluruh jaringan payudara diangkat, tetapi otot di bawah payudara dibiarkan 

utuh dan disisakan kulit yang cukup untuk menutup bekas operasi.  
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Menurut (Komite Penanggulangan Kanker Nasional, 2015) beberapa 

jenis pembedahan kanker payudara antara lain: 1) Mastektomi radikal adalah 

tindakan pengangkatan payudara, kompleks puting-areola, otot pektoralis 

mayor dan minor, serta kelenjar getah bening aksilaris level I, II, III secara en 

bloc atau serentak. Jenis tindakan ini merupakan tindakan operasi yang 

pertama kali dikenal oleh Halsted untuk kanker payudara, namun dengan 

makin meningkatnya pengetahuan biologis dan makin kecilnya tumor yang 

ditemukan maka makin berkembang operasi operasi yang lebih minimal 

Indikasi kanker payudara stadium IIIb yang masih operable, tumor dengan 

infiltrasi ke muskulus pectoralis major. 2) Modifikasi mastektomi radikal atau 

MRM yaitu adalah tindakan pengangkatan tumor payudara dan seluruh 

payudara termasuk kompleks puting-areola, disertai diseksi kelenjar getah 

bening aksilaris level I sampai II secara en bloc atau serentak dengan indikasi  

kanker payudara stadium I, II, IIIA dan IIIB. Bila diperlukan pada stadium 

IIIb, dapat dilakukan setelah terapi neoajuvan untuk pengecilan tumor. 3) 

Rekonstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan autolog seperti 

latissimus dorsi (LD) flap atau transverse rectus abdominis myocutaneous 

(TRAM) flap; atau dengan prosthesis seperti silikon. 4) Mastektomi simpel 

adalah pengangkatan seluruh payudara beserta kompleks puting-  

areolar,tanpa diseksi kelenjar getah bening aksila dengan  Indikasi Tumor 

phyllodes besar, keganasan payudara stadium lanjut dengan tujuan paliatif 

menghilangkan tumor, penyakit paget tanpa massa tumor,  ductal carsinoma 

in situ (DCIS). 5) Mastektomi Subkutan (Nipple-skin-sparing mastectomy) 
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adalah pengangkatan seluruh jaringan payudara, dengan preservasi kulit dan 

kompleks puting-areola, dengan atau tanpa diseksi kelenjar getah bening 

aksila, dengan indikasi mastektomi profilaktik dan prosedur onkoplasti. 

C. Nyeri Akut  

1. Definisi 

  Menurut (PPNI, 2017) Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan 

dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau 

lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari tiga 

bulan.  

2. Etiologi nyeri akut 

 Menurut (PPNI, 2017) salah satu penyebab dari nyeri akut ialah agen 

pencedera fisik (prosedur operasi). Nyeri akut adalah respon normal fisiologis 

yang dapat akibat suatu stimulus kuat kimiawi, termal atau mekanik yang terkait 

dengan pembedahan, trauma atau penyakit akut. Meskipun nyeri akut 

merupakan respon normal akibat adanya kerusakan jaringan, namun dapat 

menimbulkan gangguan fisik, psikologis, maupun emosional dan tanpa 

manajemen yang adekuat dapat berkembang menjadi nyeri kronis (Tantra, 

2018).  

Teori Gerbang Kendali Nyeri ( Gate Control Theory ) Tahun 1959 Milzack 

dan Wall menjelaskan teori gerbang kendali nyeri, yang menyatakan terdapat 

semacam pintu gerbang yang dapat memfasilitasi transmisi sinyal nyeri 

(Hartwig dan Wilson, 2005) dalam (Bahrudin, 2018). Teori ini menyatakan 

eksistensi dari kemampuan endogen untuk mengurangi dan meningka tkan 
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derajat perasaan nyeri melalui modulasi impuls yang masuk pada kornu dorsalis 

melalui “gate” (gerbang). Berdasarkan sinyal dari sistem asendens dan 

desendens maka input akan ditimbang. Integrasi semua input dari neuron 

sensorik, yaitu pada level medulla spinalis yang sesuai, dan ketentuan apakah 

gate akan menutup atau membuka, akan meningkatkan atau mengurangi 

intensitas nyeri asendens. Gate Control Theory ini mengakomodir variabel 

psikologis dalam persepsi nyeri, termasuk motivasi untuk bebas dari nyeri, dan 

peranan pikiran, emosi, dan reaksi stress dalam meningkatkan atau menurunkan 

sensasi nyeri. Melalui model ini, dapat dimengerti bahwa nyeri dapat dikontrol 

oleh manipulasi farmakologis maupun intervensi psikologis (Bahrudin, 2018). 

Mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses multipel yaitu nosisepsi, 

sensitisasi perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, 

reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi. Antara stimulus cedera jaringan 

dan pengalaman subjektif nyeri terdapat empat proses tersendiri : tranduksi, 

transmisi, modulasi, dan persepsi (Bahrudin, 2018).  

3. Gejala dan tanda 

Menurut (PPNI, 2017), data mayor dan data minor pada nyeri akut antara 

lain: 

Tabel 3 
Tanda dan Gejala Mayor Minor Nyeri Akut 

 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

1. Mengeluh nyeri 

 

Objektif 

1. Tampak meringis 

2. Bersikap protektif (mis. waspada, posisi 

menghindari nyeri) 
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3. Gelisah 

4. Frekuensi nadi meningkat 

5. Sulit tidur 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

(tidak tersedia) 

 

Objektif 

1. Tekanan darah meningkat  

2. Pola nafas berubah 

3. Nafsu makan berubah 

4. .Proses berpikir terganggu  

5. Menarik diri 

6. Berfokus pada diri sendiri  

7. Diaforesis 

Sumber: PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi Dan   
Indikator Diagnostik (1st ed.). Jakarta: Dewan Pengurus Pusat 
Persatuan Perawat Nasional Indonesia. 

 

4. Faktor yang mempengaruhi nyeri akut 

 
Faktor yang dapat mempengaruhi nyeri akut pada pasien mastektomi 

yaitu etnik dan nilai budaya, tahap perkembangan, lingkungan dan individu 

pendukung, Ansietas dan stress (Mubarak, 2015) 

a) Etnik dan nilai budaya 

 

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 

memengaruhi pengeluaran fisiologis opial endogen sehingga terjadilah 

persepsi nyeri. 

 



23 
 
 

 

 

b) Tahap perkembangan 

 

Usia dan tahap perkembangan seseorang merupakan variabel 

penting yang akan memengaruhi reaksi dan ekspresi terhadap nyeri. 

Dalam hal ini, anak-anak cenderung kurang mampu mengungkapkan 

nyeri yang mereka rasakan dibandingkan orang dewasa, dan kondisi ini 

dapat menghambat penanganan nyeri yang mereka rasakan dibandingkan 

orang dewasa, dan kondisi ini dapat menghambat penanganan nyeri 

untuk mereka. 

 

c) Lingkungan dan individu pendukung 

 

Lingkungan yang asing, tingkat kebisingan yang tinggi, 

pencahayaan, dan aktivitas yang tinggi di lingkungan tersebut akan dapat 

memperberat nyeri. Selain itu, dukungan dari keluarga dan orang terdekat 

menjadi salah satu factor penting yang memengaruhi persepsi nyeri 

individu. Sebagai cotoh, individu yang sendirian, tanpa keluarga atau 

teman-temannya yang mendukungnya, cenderung merasakan nyeri yang 

lebih berat dibandingkan mereka yang mendapat dukungan dari keluarga 

dan orang-orang terdekat. 

d) Ansietas dan stress 

Ansietas sering kali menyertai peristiwa nyeri yang terjadi. 

Ancaman yang tidak jelas asalnya dan ketidakmampuan mengontro l 

nyeri atau peristiwa di sekelilingnya dapat memperberat persepsi nyeri. 

Sebaliknya, individu yang percaya bahwa mereka mampu mengontro l 
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nyeri yang mereka rasakan akan mengalami penurunan rasa takut dan 

kecemasan yang akan menurunkan persepsi nyeri mereka. 

  
5. Pengukuran intensitas nyeri 

 

Intensitas nyeri merupakan gambaran tentang seberapa parah nyeri 

yang dirasakan oleh individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif 

dan individual, serta kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama 

dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda. Pengukuran nyeri 

dengan pendekatan objektif yang paling mungkin adalah menggunakan 

respons fisiologis tubuh terhadap nyeri itu sendiri, namun pengukuran dengan 

teknik ini juga tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang nyeri itu 

sendiri. 

 
a) Skala intensitas nyeri deskritif 

 

Skala deskritif adalah alat pengukuran tingkat keparahan nyeri 

yang lebih objektif. Skala pendeskripsi verbal (Verbal Descriptor Scale-

VDS) merupakan sebuah garis yang terdiri atastiga sampai lima kata 

pendeskripsi yang tersusun dengan jarak yang sama di sepanjang garis. 

Pendeskripsi ini di-ranking dari “tidak terasa nyeri” sampai “nyeri yang 

tidak tertahankan”. 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Skala Intensitas Nyeri Deskriptif 
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b) Skala penilaian nyeri numerik 

 

Skala penilaian numerik (Numerical Rating Scales-NRS) lebih 

digunakan sebagai pengganti alat pendeskripsi data. Dalam hal ini, klien 

menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10. Skala paling efektif 

digunakan saat mengkaji intensitas nyeri sebelum dan setelah intervens i 

terapeutik. 

 

 

Gambar 2 Skala Nyeri Numerik 

c) Skala analog visual 
 

Skala analog visual (Visual Analog Scale-VAS) tidak melabel 

subdivisi. VAS merupakan suatu garis lurus, yang mewakili intensitas 

nyeri terus-menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. Skala 

ini memberi klien kebebasan penuh untuk mengidentifikasi keparahan 

nyeri. VAS dapat merupakan pengukuran keparahan nyeri yang lebih 

sensitif karena klien dapat mengidentifikasi setiap titik paada rangkaian 

daripada dipaksa memilih satu kata atau satu angka. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Skala Nyeri Analog Visual 
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d) Skala nyeri menurut Bourbanis 

 Skala nyeri harus dirancang sehingga skala tersebut mudah 

digunakan dan tidak menghabiskan waktu banyak saat klien 

melengkapinya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Skala Nyeri Menurut Bourbanis 

 

D. Asuhan Keperawatan Pasien Mastektomi dengan Nyeri Akut 

Menurut (Budiono, 2016) proses keperawatan adalah suatu cara atau 

metode yang sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan yang dilakukan 

oleh perawat dan bekerjasama dengan pasien (induvidu, keluarga, masyarakat) 

yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah keperawatan dengan melakukan 

pengkajian, menentukan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan yang 

akan dilakukan, melaksanakan tindakan serta mengevaluasi hasil asuhan 

keperawatan yang telah diberikan dengan berfokus pada pasien, berorientas i 

pada tujuan yang telah ditetapkan bersama.  

 1.  Pengkajian keperawatan 

Pengkajian keperawatan adalah tahap awal dari proses keperawatan dan 

merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai 

sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan pasien. 

Pengkajian keperawatan merupakan dasar pemikiran dalam memberikan asuhan 
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keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Pengkajian yang lengkap, dan 

sistematis sesuai dengan fakta atau kondisi yang ada pada pasien sangat penting 

untuk merumuskan suatu diagnosa keperawatan dan dalam memberikan asuhan 

keperawatan sesuai dengan respon individu (Budiono, 2016). Pengkajian 

dilakukan dengan dua tahap yaitu pengumpulan data berupa informasi subjektif 

dan objektif dan peninjauan informasi riwayat pasien pada rekam medik  

(Herdman, 2015). Pengkajian terdiri dari dua jenis yaitu pengkajian skrining dan 

pengkajian mendalam yang dimana pengkajian skrining merupakan langkah 

awal dengan tujuan menentukan apakah keadaan tersebut normal atau abnormal, 

jika beberapa data ditafsirkan abnormal maka akan dilakukan pengkajian 

mendalam untuk mendapatkan diagnosa yang akurat.  

Berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) terdapat 

14 jenis subkategori data yang harus dikaji meliputi respirasi, sirkulasi, nutris i 

dan cairan, eleminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi dan 

seksualitas, nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan 

perkembangan, kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran, interaksi sosisal, 

serta keamanan dan proteksi (PPNI, 2017). 

Pengkajian pada pasien mastektomi menggunakan pengkajian mengena i 

nyeri akut meliputi identitas pasien, keluhan utama, riwayat kesehatan, riwayat 

kesehatan dahulu atau sebelumnya, riwayat kesehatan sekarang, dan riwayat 

kesehatan keluarga. Adapun pengkajian mendalam mengenai nyeri akut 

termasuk dalam kategori psikologis dan subkategori nyeri dan kenyamanan 

(PPNI, 2017). Pengkajian pada masalah nyeri akut antara lain sebagai berikut: 
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1) Gejala dan tanda mayor a) Subjektif (1) Mengeluh nyeri b) Objektif (1) 

Tampak meringis (2) Bersikap Protektif (3) Gelisah (4) Frekuensi nadi 

meningkat (5) Sulit tidur 2) Gejala dan tanda minor Subjektif (tidak tersedia) b) 

Objektif (1) Tekanan darah meningkat (2) Pola nafas berubah (3) Nafsu makan 

berubah (4) Proses berpikir terganggu (5) Menarik diri (6) Berfokus pada diri 

sendiri (7) Diaforesis. 

2. Diagnosis keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon 

pasien terhadap suatu masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya 

baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan 

merupakan langkah kedua dalam proses keperawatan yaitu mengklasifikas i 

masalah kesehatan dalam lingkup keperawatan (PPNI, 2017).  

Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon pasien 

individu, keluarga atau komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan 

kesehatan. Rumusan diagnosis keperawatan dalam masalah ini adalah nyeri 

akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (prosedur operasi) ditandai 

dengan pasien mengatakan mengeluh nyeri pasien tampak meringis, bersikap 

protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, tekanan darah 

meningkat. 

Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan 

dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau 

lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari tiga 
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bulan. Dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia nyeri akut termasuk 

kedalam kategori psikologi dan sub kategori nyeri dan kenyamanan.  

Terdapat tiga penyebab masalah nyeri akut menurut (PPNI, 2017) yaitu: 

agen pencedera fisiologis ( mis. inflamasi, iskemia, neoplasma), agen pencedera 

kimiawi ( mis. terbakar, bahan kimia iritan), agen pencedera fisik ( mis. abses, 

amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, 

latihan fisik berlebihan).   

3. Perencanaan keperawatan 

Perencanaan keperawatan ialah rencana tidakan yang dibuat oleh perawat 

untuk mengatasi masalah kesehatan dan meningkatkan kesehatan pasien. 

Perencanaan keperawatan ini dikembangkan berdasarkan pengkajian dan 

diagnosis keperawatan. Perencanaan adalah kategori dari perilaku 

keperawatan dimana tujuan yang berpusat pada pasien dan hasil yang 

diperkirakan, ditetapkan, dan intervensi keperawatan yang dipilih untuk 

mencapai tujuan tersebut (Dinarti, 2013). 

Penyusunan perencanaan keperawatan ditetapkan berdasarkan Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia tahun 2017. Intervensi keperawatan adalah 

segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang di dasarkan pada 

pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran (outcome) yang 

diharapkan dapat tercapai dengan dukungan perilaku atau aktivitas spesifik 

yang dikerjakan oleh perawat guna untuk mengimplementasikan intervens i 

keperawatan. Intervensi keperawatan memiliki tiga komponen yaitu label, 

definisi dan tindakan (PPNI, 2018a). Label merupakan kata kunci untuk 
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memperoleh informasi mengenai intervensi keperawatan. Label terdiri atas 

satu atau beberapa kata yang diawali dengan kata benda (nomina) yang 

berfungsi sebagai deskriptor atau penjelas dari intervensi keperawatan. 

Terdapat 18 deskriptor pada label intervensi keperawatan yaitu dukungan, 

edukasi, kolaborasi, konseling, konsultasi, latihan, manajemen, pemantauan, 

pemberian, pemeriksaan, pencegahan, pengontrolan, perawatan, promosi, 

rujukan, resusitasi, skrining dan terapi. Definisi merupakan komponen yang 

menjelaskan tentang makna dari tabel intervensi keperawatan. Tindakan 

adalah rangkaian perilaku atau aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk 

mengimplementasikan intervensi keperawatan. Tindakan-tindakan pada 

intervensi keperawatan terdiri atas tindakan observasi, tindakan terapeutik, 

tindakan edukasi dan tindakan kolaborasi. 

Penyusunan tujuan dan hasil yang diharapkan pada tahap perencanaan ini 

diperlukan adanya pedoman yang disebut dengan Standar Luaran 

Keperawatan Indonesia tahun 2018. Menurut (PPNI, 2018b) Luaran 

keperawatan merupakan aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi 

kondisi, perilaku, atau dari persepsi pasien,keluarga atau komunitas sebagai 

respon terhadap intervensi keperawatan. Luaran keperawatan dapan diartikan 

sebagai hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas kriteria – kriteria 

hasil pemulihan masalah. Luaran keperawatan dapat membantu perawat 

memfokuskan atau mengarahkan asuhan keperawatan karena merupakan 

respon fisiologis, psikologis, sosial, perkembangan, atau spiritual yang 

menunjukkan perbaikan masalah kesehatan pasien. Luaran keperawatan 

memiliki tiga komponen utama yaitu label merupakan kata kunci untuk 
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memperoleh informasi terkait luaran keperawatan, ekspektasi yang 

merupakan penilaian terhadap hasil yang diharapkan tercapai, dan kriteria 

hasil yang menjadi dasar untuk menilai hasil intervensi keperawatan. Sebelum 

menentukan perencanaan keperawatan, perawat terlebih dahulu menetapkan 

tujuan. Dalam hal ini tujuan yang diharapkan pada klien dengan nyeri akut 

yaitu: Kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, Keluhan nyeri 

menurun, Meringis menurun, Sikap protektif menurun, Gelisah menurun, 

Kesulita tidur menurun, Frekuensi nadi membaik, Melaporkan nyeri 

terkontrol meningkat, Kemampuan mengenali onset nyeri meningka t, 

Kemampuan mengenali penyebab nyeri meningkat, Kemampuan 

menggunakan teknik non-farmakologis meningkat, Keluhan nyeri menurun. 

Setelah menetapkan tujuan dilanjutkan dengan perencanaan keperawatan. 

Rencana keperawatan pada pasien dengan nyeri akut antara lain: manajemen 

nyeri dan pemberian analgesik. Berikut tabel perencanaan asuhan 

keperawatan pada pasien mastektomi dengan nyeri akut akan tersaji pada 

tabel 4. 

Tabel 4 

Rencana Asuhan Keperawatan pada Pasien Mastektomi dengan 
Nyeri Akut 

 

No Diagnosis 

keperawatan 

Tujuan dan 

Kriteria Hasil 

Perencanaan 

Keperawatan 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

Nyeri akut 

berhubungan 

dengan agen 

pencedera 

fisik 

(prosedur 

operasi) 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama .... kali .... jam 

maka diharapkan 

Intervensi Utama: 

Manajemen nyeri 

Observasi 

1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 tingkat nyeri 

menurun dan kontrol 

nyeri meningkat 

dengan kriteria hasil: 

1. Kemampuan 

menuntaskan 

aktivitas 

meningkat 

2. Keluhan nyeri 

menurun 

3. Meringis 

menurun 

4. Sikap protektif 

menurun 

5. Gelisah menurun 

6. Kesulita tidur 

menurun 

7. Frekuensi nadi 

membaik 

8. Frekuensi nadi 

membaik 

9. Melaporkan nyeri 

terkontrol 

meningkat 

10. Kemampuan 

mengenali onset 

nyeri meningkat 

11. Kemampuan 

mengenali 

penyebab nyeri 

meningkat 

12. Kemampuan 

menggunakan 

teknik non-

farmakologis 

meningkat 

4 

2. Identifikasi skala nyeri 

3. Identifikasi respon nyeri non verbal 

4. Identifikasi faktor yang memperberat dan 

memperingan nyeri 

5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan  

tentang nyeri 

6. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon 

nyeri 

7. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup 

8. Monitor keberhasilan terapi komplementer 

yang sudah diberikan 

9. Monitor efek samping penggunaan analgetik 

Terapeutik 

1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri  

2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa 

nyeri 

3. Fasilitasi istirahat dan tidur 

4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam 

pemilihan strategi meredakan nyeri 

Edukasi 

1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 

2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 

3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 

4. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat 

5. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu 

 

Pemberian analgesik 

Observasi 

1. Identifikasi karakteristik nyeri 

2. Identifikasi riwayat alergi obat 

3. Identifikasi kesesuaian jenis analgesik dengan 

tingkat keparahan nyeri 
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1 2 3 

13. Keluhan nyeri 

menurun  

4 

4. Monitor tanda – tanda vital sebelum dan 

sesuadah pemberian analgesik 

5. Monitor efektifitas analgesik 

Terapeutik 

1. Diskusikan jenis analgesik yang disukai untuk 

mencapai analgesia optimal, jika perlu 

2. Pertimbangkan penggunaan infus kontinu, 

atau bolus opioid untuk mempertahankan  

kadar dalam serum 

3. Tetapkan target efektifitas analgesik untuk 

mengoptimalkan respon pasien 

4. Dokumentasikan respon terhadap efek 

analgesik dan efek yang tidak diinginkan 

Edukasi 

1. Jelaskan efek terapi dan efek samping obat 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian dosis dan jenis 

analgesik, sesuai indikasi 

 Sumber: PPNI (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan Standar 
Luaran Keperawatan Indonesia  (1st ed.).Jakarta. 

 

4. Pelaksanaan keperawatan 

Implementasi keperawatan atau dapat disebut dengan tahap pelaksanaan 

merupakan tahap keempat dalam proses keperawatan dengan melaksankan 

berbagai strategi kperawatan yang telah di rencanakan Menurut (Hidayat, 2012). 

Implementasi proses keperawatan terdiri dari rangkaian aktivitas keperawatan 

dari hari ke hari yang harus dilakukan dan didokumentasikan dengan cermat. 

Tahap ini juga perawat melakukan pengawasan terhadap efektifitas intervens i 

yang dilakukan, bersamaan pula menilai perkembangan pasien terhadap 

pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan, mencatat langsung tindakan dan 

respon pasien yang menjadi sumber data objektif dan data subjektif tersebut 
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dalam format tindakan keperawatan yang ditulis dengan kalimat aktif Menurut 

(Dinarti, 2013).  

5. Evaluasi keperawatan 

Evaluasi keperawatan menurut (Tarwoto dan Wartonah, 2015) 

merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan. Evaluasi pada dasarnya 

adalah membandingkan status keadaan kesehatan pasien dengan tujuan atau 

kriteria hasil yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan tindakan 

terdokumentasikan sedemikian rupa yang menunjukkan kontribusi terhadap 

efektifitas tindakan keperawatan (PPNI, 2018). Evaluasi mengharuskan perawat 

melakukan pemeriksaan secara kritikal dan menyatakan respon pasien terhadap 

intervensi. Evaluasi ini terdiri dari dua tingkat yaitu evaluasi formatif  dan 

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi terhadap respon yang 

segera timbul setelah intervensi keperawatan dilakukan, sedangkan evaluasi 

sumatif merupakan evaluasi respon terhadap tujuan atau hasil akhir yang 

diinginkan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengidentifikas i 

kiteria hasil, mengevaluasi pencapaian tujuan dan memodifikasi rencana 

keperawatan. Format dokumentasi yang dapat digunakan perawat untuk 

mengidentifikasi dan mengatasi masalah pasien antara lain Subjective yaitu 

untuk pernyataan atau keluhan pasien yang relevan, Objective yaitu untuk data 

yang diobservasi yang relevan dengan diagnosa keperawatan yang di evaluasi, 

Analisis yaitu kesimpulan berdasarkan data objektif dan subjektif (umumnya 

ditulis dalam bentuk masalah keperawatan), Planning yaitu rencana yang akan 

dilakukan berdasarkan analisis, disingkat menjadi format SOAP Menurut 

(Dinarti, 2013). 


