
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Nyeri Akut pada Pasien Kista Ovarium 

1. Pengertian nyeri akut pada pasien kista ovarium 

Nyeri akut merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual maupun fungsional dengan waktu 

yang mendadak atau lambat dengan intensitas ringan hingga berat yang 

berlangsung kurang dari 3 bulan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

Menurut International Association for Study of Pain (IASP), nyeri adalah 

sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang di dapat terkait 

dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi 

terjadinya kerusakan (Iqbal Mubarak, Indrawati, & Susanto, 2015). 

Post operasi adalah masa setelah dilakukannya pembedahan yang dimulai 

saat responden dipindahkan ke ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi 

selanjutnya. Tindakan pembedahan yang dilakukan untuk pengangkatan kista 

ovarium adalah dengan tindakan laparoskopi atau laparatomi (Setyorini, 2014). 

Menurut Varney (2004) kista ovarium adalah tumbuhnya jaringan 

abnormal yang jinak berisi jaringan yang kental yang berada pada system 

reproduksi yaitu ovarium. Menurut Yatim (2005) kista ovarium merupakan salah 

satu tumor jinak ginekologi yang paling sering dijumpai pada wanita di masa 

reproduksinya. Sebagian besar kista terbentuk karena perubahan kadar hormon 

yang terjadi selama siklus haid, produksi dan pelepasan sel telur dari ovarium. 
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Kista ovarium adalah benjolan yang membesar, seperti balon yang berisi cairan 

yang tumbuh di indung telur (Yuli Aspiani, 2017). 

2. Penyebab nyeri akut pada post operasi kista ovarium 

Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016), penyebab terjadinya nyeri 

akut antara lain :  

1) Agen pencedera fisiologis (misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma) 

2) Agen pencedera kimiawi (misalnya terbakar, bahan kimia iritan) 

3) Agen pencedera fisik (misalnya abses, amputasi, terbakar, terpotong, 

mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan). 

Terdapat beberapa penyebab nyeri akut yang telah disebutkan, namun 

penyebab yang mungkin pada terjadinya masalah nyeri akut pada post operasi 

kista ovarium yaitu agen pencedera fisik (prosedur operasi). 

Tindakan operasi akan mengakibatkan trauma dan inflamasi pada 

jaringan sekitar sehingga menimbulkan stimulus nosiseptif yang merangsang 

reseptor nosiseptif. Pada saat terjadi respons inflamasi, mediator inflamasi 

(sitokin, bradikinin, dan prostaglandin) dilepaskan pada jaringan yang mengalami 

kerusakan, akibatnya nyeri nosiseptif dirasakan. Selain itu, respons inflamasi 

menyebabkan terjadinya perubahan plastisitas reversibel pada reseptor nosiseptor 

yang membuat ambang rangsang reseptor nosiseptor menurun. Hal tersebut 

menyebabkan sensitivitas terhadap nyeri meningkat pada daerah yang mengalami 

kerusakan jaringan. 

Penyebab dari kista ovarium ini belum diketahui dengan pasti, namun 

beberapa teori menyebutkan adanya gangguan dalam pembentukan estrogen dan 

dalam mekanisme umpan balik ovarium dengan hipotalamus. Penyebab 
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terbentuknya kista pada ovarium adalah gagalnya sel telur atau folikel untuk 

berovulasi (Yuli Aspiani, 2017). 

3. Faktor yang mempengaruhi nyeri akut pada post operasi kista ovarium 

Persepsi individu terhadap nyeri di pengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain(Andarmoyo, 2013) : 

a) Usia 

 Pada sebagian anak, terkadang segan untuk mengungkapkan keberadaan 

nyeri yang ia alami disebabkan mereka takut akan tindakan perawatan yang harus 

mereka terima nantinya. Dan sebagian lansia terkadang pasrah terhadap apa yang 

mereka rasakan. Mereka menganggap hal tersebut merupakan konsekuensi 

penuaan yang tidak bisa dihindari. 

b) Jenis kelamin 

 Menurut Potter & Perry (2006), beberapa kebudayaan mempengaruhi 

jenis kelamin dan memaknai nyeri (menganggap bahwa seorang anak laki-laki 

harus berani dan tidak boleh menangis, sedangkan anak perempuan boleh 

menangis dalam situasi yang sama). 

c) Kebudayaan  

 Keyakinan dan nilai-nilai kebudayaan mempengaruhi cara individu 

mengatasi nyeri. Individu mempelajari apa yang diharapkan dan apa yang 

diterima oleh kebudayaan mereka. Hal ini bagaimana bereaksi terhadap nyeri. 

Budaya dan etnisitas berpengaruh pada bagaimana seseorang merespon terhadap 

nyeri.  
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d) Makna nyeri  

 Makna seseorang yang berkaitan dengan nyeri mempengaruhi 

pengalaman nyeri dan cara seseorang beradaptasi terhadap nyeri. Individu akan 

mempersepsikan  nyeri dengan cara berbeda-beda, apabila nyeri tersebut memberi 

kesan ancaman atau kehilangan, hukuman dan tantangan.  

e) Perhatian  

 Tingkat seseorang klien memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat 

mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat dihubungkan dengan 

nyeri yang meningkat, sedangkan upaya pengalihan (distraksi) dihubungkan 

dengan respons nyeri yang menurun. 

f) Ansietas 

 Ansietas seringkali menyertai peristiwa nyeri yang terjadi. Ancaman 

yang tidak jelas asalnya dan ketidakmampuan mengontrol nyeri atau peristiwa di 

sekelilingnya dapat memperberat persepsi nyeri. Sebaliknya, individu yang 

percaya bahwa mereka mampu mengontrol nyeri yang mereka rasakan akan 

mengalami penurunan rasa takut dan kecemasan yang akan menurunkan persepsi 

nyeri mereka. 

g) Keletihan 

 Keletihan/kelelahan yang dirasakan seseorang akan meningkatkan 

persepsi nyeri. Rasa kelelahan akan menyebabkan sensasi nyeri semakin intensif 

dan menurunkan kemampuan koping.  

h) Pengalaman sebelumnya 

 Pengalaman masa lalu juga berpengaruh terhadap persepsi nyeri individu 

dan kepekaannya terhadap nyeri. Apabila individu sejak lama sering mengalami 
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serangkaian nyeri tanpa pernah sembuh atau menderita nyeri yang berat maka 

ansietas atau bahkan rasa takut akan muncul. Dan apabila individu mengalami 

nyeri dengan jenis yang sama berulang-ulang tetapi kemudian nyeri tersebut 

dengan berhasil dihilangkan, akan lebih mudah bagi individu tersebut untuk 

menginterprestasikan sensasi nyeri akibatnya klien akan lebih siap untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan nyeri.  

i) Gaya koping 

 Nyeri dapat menyebabkan ketidakmampuan, baik sebagian maupun 

keseluruhan/total. Sumber-sumber seperti berkomunikasi dengan keluarga 

pendukung melakukan latihan, atau menyanyi dapat digunakan dalam rencana 

asuhan keperawatan dalam upaya mendukung klien dan mengurangi nyeri sampai 

tingkat tertentu. 

j) Dukungan keluarga dan sosial 

 Faktor lain yang bermakna mempengaruhi respon nyeri ialah kehadiran 

orang-orang terdekat klien dan bagaimana sikap mereka terhadap klien. Individu 

yang mengalami nyeri sering kali bergantung pada anggota keluarga atau teman 

dekat untuk memperoleh dukungan, bantuan, atau perlindungan. Walaupun nyeri 

tetap klien rasakan, kehadiran orang yang dicintai klien akan meminimalkan 

kesepian dan ketakutan. Apabila tidak ada keluarga atau teman seringkali 

pengalaman nyeri membuat klien semakin tertekan. Kehadiran orangtua sangat 

penting bagi anak-anak yang sedang mengalami nyeri. 

4. Proses terjadinya nyeri akut pada post operasi kista ovarium 

Proses terjadinya nyeri dimulai dari tindakan operasi yang dilakukan 

dengan sayatan/pembedahan yang akan meninggalkan bekas luka jaringan. Luka 
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post operasi masih dalam fase inflamasi, dimana fase inflamasi berlangsung 

sampai lima hari post operasi dan responden masih berada dalam kondisi 

merasakan nyeri. Timbulnya banyak permasalahan dalam penyembuhan luka, 

seperti waktu penyembuhan yang lama, terutama bila terjadi penyembuhan secara 

sekunder. Nyeri menjadi stressor yang memicu timbulnya gejala klinis patologi, 

memicu modulasi respon imun, sehingga menyebabkan penurunan sistem imun 

yang berakibat pemanjangan waktu penyembuhan luka. 

Rata-rata skala nyeri yang dirasakan setelah dilakukan tindakan 

pembedahan antara 4-6 yaitu dalam kategori nyeri sedang. Nyeri akibat operasi ini 

tidak hanya memiliki komponen sensori berhubungan dengan rusaknya jaringan, 

tetapi juga dipengaruhi oleh komponen psikososial dari responden. Rasa nyeri 

timbul apabila jaringan rusak dan hal ini akan menyebabkan individu bereaksi 

dengan cara memindahkan stimulus nyeri. Stimulus nyeri dapat berupa stimulus 

yang bersifat fisik dan mental, sedangkan kerusakan dapat terjadi pada jaringan 

aktual pada fungsi-fungsi ego seseorang. 

5. Tanda dan gejala nyeri akut pada post operasi kista ovarium 

Tanda dan gejala nyeri akut  

Pasien dengan nyeri akut memiliki tanda dan gejala mayor maupun 

minor sebagai berikut  (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016):  

1) Tanda dan gejala mayor : 

a) Secara subjektif pasien mengeluh nyeri. 

b) Secara objektif pasien tampak meringis, bersikap protektif ( misalnya 

waspada, posisi menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat dan 

sulit tidur. 
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2) Tanda dan gejala minor : 

a) Secara subjektif tidak ada gejala minor dari nyeri akut. 

b) Secara objektif nyeri akut ditandai dengan tekanan darah meningkat, pola 

napas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, 

berfokus pada diri sendiri, dan diaphoresis. 

Tanda dan gejala pada kista ovarium 

Kebanyakan kista ovarium tidak menunjukkan tanda dan gejala. 

Sebagian besar gejala yang ditemukan adalah akibat pertumbuhan aktivitas 

hormon atau komplikasi tumor tersebut. Kebanyakan wanita dengan kista ovarium 

tidak menimbulkan gejala dalam waktu yang lama. Gejala umumnya sangat 

bervariasi dan tidak spesifik (Yuli Aspiani, 2017). 

Tanda dan gejala yang sering muncul pada kista ovarium adalah : 

a. Menstruasi yang tidak teratur, disertai nyeri. 

b. Perasaan penuh dan ditekan di perut bagian bawah 

c. Nyeri saat bersenggama (dyspareunia) 

d. Perdarahan menstruasi yang tidak biasa. Mungkin perdarahan lebih lama, 

mungkin lebih pendek, atau mungkin tidak keluar darah menstruasi pada 

siklus biasa atau siklus menstruasi tidak teratur. 

Tanda dan gejala pada stadium awal antara lain : 

a. Gangguan haid 

b. Jika sudah menekan rektum mungkin terjadi konstipasi atau sering berkemih  

c. Dapat terjadi peregangan atau penekanan daerah panggul yang menyebabkan 

nyeri spontan dan sakit di perut 

d. Nyeri saat bersenggama 
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Tanda dan gejala pada stadium lanjut : 

a. Asites 

b. Penyebaran ke omentum (lemak perut) serta organ-organ di dalam rongga 

perut (usus dan hati) 

c. Perut membuncit, kembung, mual, gangguan nafsu makan 

d. Gangguan buang air besar dan kecil 

e. Sesak nafas akibat penumpukan cairan terjadi pada rongga dada akibat 

penyebaran penyakit ke ringga dada yang mengakibatkan penderita sangat 

merasa sesak nafas 

6. Penatalaksanaan nyeri akut pada post operasi kista ovarium 

Perawatan post operasi yang perlu dilakukan antara lain :  

a. Perawatan luka insisi/post operasi   

Beberapa prinsip yang perlu diimplementasikan antara lain:  

1) Balutan dari kamar operasi dapat dibuka pada hari pertama pasca operasi.  

2) Luka harus dikaji setelah operasi kemudian setiap hari pasca operasi sampai 

klien diperbolehkan pulang. 

3) Pembalutan dengan teknik aseptik.  

b. Pemberian cairan  

Pada 24 jam pertama klien harus puasa pasca operasi, maka pemberian 

cairan perinfus harus cukup banyak dan mengandung elektrolit yang diperlukan 

agar tidak terjadi hipotermia, dehidrasi, dan komplikasi pada organ-organ lainnya. 

Cairan yang dibutuhkan biasanya dextrose 5-10%, garam fisiologis, dan ranger 

laktat (RL) secara bergantian. Jumlah tetesan tergantung pada keadaan 



16 

 

dankebutuhan, biasanya kira-kira 20 tetes per menit. Bila kadar hemoglobin darah 

rendah, berikan transfusi darah atau pocked-cell sesuai dengan kebutuhan. 

c. Diet   

Pemberian cairan perinfus biasanya dihentikan setelah klien flatus, lalu 

dimulailah pemberian minuman dan makanan per oral, sebenarnya pemberian 

sedikit minuman sudah boleh diberikan 6-10 jam pasca operasi berupa air putih 

atau air teh yang jumlahnya dapat dinaikan pada hari pertama dan kedua pasca 

operasi. Setelah infus dihentikan, berikan makanan bubur saring, minuman, buah 

dan susu. Selanjutnya secara bertahap diperbolehkan makan bubur dan akhirnya 

makan biasa.  

d. Nyeri   

Dalam 24 jam pertama, rasa nyeri masih dirasakan di daerah operasi. 

Untuk mengurangi rasa nyeri pada luka operasi dapat diberikan obat anti sakit dan 

penenang seperti suntikan intramuscular (IM) pethidin dengan 100-150 mg atau 

morfin sebanyak 10-15 mg atau secara perinfus atau obat-obatan lainnya. 

e. Mobilisasi   

Mobilisasi segera sangat berguna untuk membantu jalannya 

penyembuhan klien. Miring ke kanan dan ke kiri sudah dapat dimulai 6-10 jam 

pertama pasca operasi setelah klien sadar. Latihan pernafasan dapat dilakukan 

sambil tidur terlentang sedini mungkin setelah sadar. Pada hari kedua pasien dapat 

latihan duduk selama 5 menit dan tarik nafas dalam-dalam. Kemudian tidur 

diubah menjadi setengah duduk atau semi fowler. Selanjutnya secara berturut-

turut hari demi hari klien dianjurkan belajar duduk sehari, belajar berjalan dan 

kemudian berjalan sendiri pada hari ketiga sampai hari kelima pasca operasi. 
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f. Kateterisasi   

Kandung kemih yang penuh menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman 

pada klien. Karena itu dianjurkan pemasangan kateter tetap (balon kateter) yang 

terpasang 24-48 jam atau lebih lama tergantung jenis operasi. Dengan cara ini 

urine dapat ditampung dan diukur dalam kantong plastik secara periodik. Bila 

tidak dipasang kateter tetap dianjurkan untuk melakukan pemasangan kateter rutin 

kira-kira 12 jam pasca operasi, kecuali bila klien dapat berkemih sendiri. 

g. Pemberian antibiotik   

1) Antibiotik, kemoterapi dan anti inflamasi  

2) Obat-obatan pencegah perut kembung  

Untuk mencegah perut kembung dan untuk memperlancar kerja saluran  

pencernaan dapat diberikan secara oral maupun suntikan.  

h. Perawatan rutin    

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan dan pengukuran 

adalah :  

1) Tanda-tanda vital, meliputi tekanan darah (TD), nadi, pernafasan dan suhu  

2) Jumlah cairan yang masuk dan keluar (urine)  

3) Pemeriksaan lainnya menurut jenis oprerasi dan kasus. 

Penatalaksanaan kista ovarium (Setyorini, 2014) yaitu  : 

a. Observasi 

Jika kista tidak menimbulkan gejala maka cukup diobservasi selama 1-2 

bulan, karena kista fungsional akan menghilang dengan sendirinya setelah satu 

atau dua siklus haid. 
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b. Tindakan pembedahan 

 Jika kista membesar maka dilakukan tindakan pembedahan yakni 

dilakukan pengangkatan kista dengan tindakan laparoskopi atau laparatomi. 

Biasanya untuk laparoskopi diperbolehkan pulang pada hari ke-3 atau ke-4, 

sedangkan untuk laparatomi diperbolehkan pulang pada hari ke-8 atau ke-9. 

7. Dampak nyeri akut pada post operasi kista ovarium 

Menurut Mubarak, W. I., Indrawati, L., & Susanto (2015), nyeri akut 

yang dirasakan pasien akan berdampak pada fisik, perilaku, dan aktifitas sehari-

hari. 

a. Tanda dan gejala fisik  

Tanda fisiologi dapat menunjukan nyeri pada pasien yang berupaya 

untuk tidak mengeluh atau mengakui ketidaknyamanan. Sangat penting untuk 

mengkaji tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik termasuk mengobservasi 

keterlibatan saraf otonomi. Saat awitan nyeri akut, denyut jantung tekanan darah, 

dan frekuensi pernapasan meningkat.    

b. Dampak perilaku  

Pasien yang mengalami nyeri akan menunjukkan ekspresi wajah dan 

gerakan tubuh yang khas dan berespon secara vokal serta mengalami kerusakan 

dalam interaksi sosial. Perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh pasien adalah 

meringis, mengenyitkan dahi, menggigit bibir, gelisah, imobilisasi mengalami 

ketegangan otot, melakukan gerakan melindungi bagian tubuh sampai dengan 

menghindari percakapan, menghindari kontak sosial, dan hanya fokus pada 

aktivitas menghilangkan nyeri. 
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c. Pengaruh pada aktivitas sehari-hari 

Pasien yang mengalami nyeri setiap hari kurang mampu berpartisipasi 

dalam aktivitas rutin seperti mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan 

kebersihan normal serta dapat mengganggu aktivitas sosial dan hubungan seksual. 

B. Konsep Asuhan Keperawatan Pada Kista Ovarium Dengan Diagnosis 

Keperawatan Nyeri Akut 

1. Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien, untuk 

mengidentifikasi, mengenal masalah kebutuhan kesehatan, keperawatan pasien 

baik fisik, mental, sosial dan lingkungan (Dermawan, 2012). Pada klien dengan 

nyeri akut dalam kategori fisiologis dengan subkategori nyeri dan kenyamanan, 

perawat harus mengkaji data mayor dan minor yang tercantum dalam buku 

Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (2017).  

Tanda dan gejala mayor diantaranya yaitu subyektif (mengeluh nyeri), 

obyektif (tampak meringis , bersikap protektif (misalnya waspada, posisi 

menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur). Tanda dan 

gejala minor diantaranya yaitu obyektif (tekanan darah meningkat, pola nafas 

berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus 

pada diri sendiri, diaforesis. Data perawatan yang dikaji dan harus didapatkan 

pada pasien dengan masalah keperawatan nyeri akut antara lain: 

a. Identitas pasien, meliputi nama, umur, pendidikan, suku bangsa, pekerjaan, 

agama, status perkawinan, ruang rawat, nomor medical record. 



20 

 

b. Alasan masuk rumah sakit (MRS), yaitu keluhan utama pasien saat MRS dan 

saat dikaji. Pasien mengeluh nyeri, dilanjutkan dengan riwayat kesehatan 

sekarang, dan kesehatan sebelumnya. 

c. Kebutuhan rasa nyaman (nyeri). Data didapatkan dengan anamnesis dan 

pemeriksaan fisik. Anamnesis untuk mengkaji karakteristik nyeri yang 

diungkapkan oleh pasien dengan pendekatan PQRST (Provokatif/Paliatif, 

yaitu faktor yang mempengaruhi gawat atau ringannya nyeri; Quality, kualitas 

dari nyeri (seperti apakah rasa tajam, tumpul, atau tersayat); Region yaitu 

daerah penjalaran nyeri; Severity, keparahan atau intensitas nyeri; Time adalah 

waktu serangan atau frekuensi nyeri). 

d. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mendapatkan perubahan klinis yang 

diakibatkan oleh nyeri yang dirasakan. Data yang didapatkan mencerminkan 

respons pasien terhadap nyeri yang meliputi respons fisiologis, respons 

perilaku, dan respons psikologis. 

e. Riwayat nyeri, secara umum riwayat nyeri meliputi beberapa aspek, antara 

lain: 

1) Lokasi untuk menentukan lokasi nyeri yang spesifik, minta pasien untuk 

menunjukkan area nyerinya. 

2) Intensitas nyeri, penggunaan skala intensitas nyeri merupakan metode yang 

mudah dan terpercaya untuk menentukan skala nyeri pasien. Skala nyeri yang 

paling sering digunakan adalah dari 0-10, dimana angka “0” menandakan 

tidak nyeri dan angka tertinggi menandakan nyeri terhebat yang dirasakan 

pasien. 
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3)  Kualitas nyeri, terkadang nyeri bisa terasa seperti “dipukul-pukul” atau 

“ditusuk-tusuk”. Perawat perlu mencatat kata-kata yang digunakan pasien 

untuk menggambarkan nyerinya. 

4) Pola nyeri meliputi awitan, durasi, dan kekambuhan atau interval nyeri.  

5) Faktor presipitasi yaitu aktivitas tertentu yang dapat memicu munculnya nyeri. 

6) Gejala yang menyertai, meliputi mual, muntah, pusing, dan diare. 

7) Pengaruh pada aktivitas sehari-hari, dengan mengetahui sejauh mana nyeri 

memengaruhi aktivitas harian pasien akan membantu perawat memahami 

perspektif pasien tentang nyeri. 

8) Sumber koping, setiap individu memiliki strategi koping yang berbeda dalam 

menghadapi nyeri. 

9) Respons afektif pasien terhadap nyeri bervariasi bergantung pada situasi, 

derajat dan durasi nyeri, interpretasi tentang nyeri, serta banyak faktor lainnya. 

Perawat perlu mengkaji adanya perasaan ansietas, takut, lelah, depresi atau 

perasaan gagal pada diri pasien. 

f. Observasi respons perilaku, fisiologis, dan psikologis 

Banyak respons nonverbal yang bisa dijadikan indikator nyeri. Salah satu 

yang paling utama adalah ekspresi wajah. Perilaku seperti menutup mata rapat-

rapat atau membukanya lebar-lebar, menggigit bibir bawah, dan seringai wajah 

dapat mengindikasikan nyeri. Selain ekspresi wajah, respons perilaku lain yang 

dapat mengindikasikan nyeri adalah vokalisasi (misalnya, erangan, menangis, 

berteriak), imobilisasi bagian tubuh yang mengalami nyeri, gerakan tubuh tanpa 

tujuan (misalnya menendang-nendang, membolak-balikkan tubuh di atas kasur), 

dan lain-lain. 
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Sementara respons fisiologis untuk nyeri bervariasi, bergantung pada 

sumber dan durasi nyeri. Pada awal awitan nyeri akut, respons fisiologis dapat 

meliputi peningkatan tekanan darah, nadi dan pernapasan, diaforesis, serta dilatasi 

pupil akibat terstimulasinya system saraf simpatik. Saat nyeri berlangsung lama 

dan saraf simpatik telah beradaptasi, maka respons fisiologis tersebut merupakan 

indikator yang buruk untuk nyeri. 

Respons psikologis sangat berkaitan dengan pemahaman pasien terhadap 

nyeri. Arti nyeri pada setiap individu berbeda-beda antara lain adalah bahaya atau 

merusak, komplikasi seperti infeksi, penyakit yang berulang, penyakit baru, 

penyakit yang fatal, peningkatan ketidakmampuan, dan kehilangan mobilitas 

(Mubarak, W. I., Indrawati, L., & Susanto, 2015). 

2. Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan merupakan fase kedua pada proses keperawatan. 

Pada fase diagnosis, dilakukan penginterpretasi data pengkajian dan 

mengidentifikasi masalah kesehatan, risiko, dan kekuatan pasien serta 

merumuskan pernyataan diagnosis (Kozier.Erb.Berman.Snyder, 2011). Menurut 

Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2016) adapun jenis-jenis diagnosis keperawatan: 

diagnosis aktual, diagnosis risiko,  dan diagnosis promosi kesehatan. 

Perumusan diagnosis keperawatan disesuaikan dengan jenis diagnosis 

keperawatan. Terdapat dua metode perumusan diagnosis, yaitu :  

a. Penulisan tiga bagian (Three Part) 

Metode penulisan ini terdiri atas masalah, penyebab dan tanda/gejala. 

Metode penulisan ini hanya dilakukan pada diagnosis aktual, dengan formulasi 
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sebagai berikut  : Masalah berhubungan dengan Penyebab dibuktikan dengan 

Tanda/gejala. 

b. Penulisan dua bagian (Two Part) 

Metode penulisan ini dilakukan pada diagnosis risiko dan diagnosis 

promosi kesehatan, dengan formulasi sebagai berikut :  

1) Diagnosis risiko  

Masalah dibuktikan dengan Faktor Risiko 

2) Diagnosis promosi kesehatan  

Masalah dibuktikan dengan Tanda/gejala  

Diagnosis keperawatan pada ibu post operasi kista ovarium salah satunya 

nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik : prosedur operasi ditandai 

dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi 

nadi meningkat, sulit tidur, tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu 

makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri 

sendiri, diaforesis. Diagnosis keperawatan yang bisa ditegakkan dalam masalah 

nyeri dan kenyamanan adalah nyeri akut. Nyeri akut termasuk dalam kategori 

psikologis dan subkategori nyeri dan kenyamanan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 

2016). 

3. Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan adalah berbagai perawatan berdasarkan penilaian 

klinis dan pengetahuan yang dilakukan oleh seorang perawat untuk meningkatkan 

hasil klien/pasien (Herdman, 2015).  

Menurut (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018) luaran (outcome) 

keperawatan merupakan aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi 
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kondisi, perilaku, atau dari persepsi pasien, keluarga atau komunitas sebagai 

respons terhadap intervensi keperawatan. Luaran keperawatan memiliki tiga 

komponen utama yaitu label, ekspektasi, dan kriteria hasil. Masing-masing 

komponen diuraikan sebagai berikut : 

a. Label 

Komponen ini merupakan nama sari luaran keperawatan yang terdiri atas 

kata kunci untuk memperoleh informasi terkait luaran keperawatan. Label luaran 

keperawatan merupakan kondisi, perilaku, atau persepsi pasien yang dapat diubah 

atau diatasi dengan intervensi keperawatan.  

b. Ekspektasi 

Ekspektasi merupakan penilaian terhadap hasil yang diharapkan tercapai. 

Ekspektasi menggambarkan seperti apa kondisi, perilaku, atau persepsi pasien 

akanberubah setelah diberikan intervensi keperawatan. 

c. Kriteria hasil 

Kriteria hasil merupakan karakteristik pasien yang dapat diamati atau 

diukur oleh perawat dan dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil 

intervensi keperawatan.  

Menurut (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI) merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai 

panduan dalam penyusunan intervensi keperawatan dalam rangka memberikan 

asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis. Setiap intervensi keperawatan 

pada standar ini terdiri atas tiga komponen yaitu label, definisi dan tindakan, 

dengan uraian sebagai berikut : 
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a. Label  

Komponen ini merupakan nama dari intervensi keperawatan yang 

merupakan kata kunci untuk memperoleh informasi terkait intervensi keperawatan 

tersebut. 

b. Definisi 

Komponen ini menjelaskan tentang makna dari table intervensi 

keperawatan. 

c. Tindakan 

Komponen ini merupakan rangkaian perilaku atau aktivitas yang 

dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. 

Tindakan-tindakan pada intervensi keperawatan terdiri atas observasi, terapeutik, 

edukasi, dan kolaborasi. 

Tabel 1 

Intervensi Keperawatan pada Ibu Post Operasi  

Kista Ovarium dengan Nyeri Akut 

Diagnosa Keperawatan Kriteria Hasil Intervensi 

1 2 3 

Nyeri akut berhubungan  

dengan agen pencedera 

fisik (prosedur operasi) 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3 x 

24 jam, diharapkan status 

kenyamanan post operasi 

kista ovarium meningkat 

dengan kriteria hasil: 

a. Tingkat nyeri 

1) Tidak mengeluh nyeri 

2) Tidak meringis  

3) Tidak bersikap  

protektif 

Manajemen Nyeri 

1) Observasi 

1. Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

2. Identifikasi respon 

nyeri nonverbal  

3. Identifikasi faktor 

yang memperberat 

dan memperingan 
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4) Tidak gelisah 

5) Kesulitan tidur  

menurun 

6) Frekuensi nadi 

membaik 

b. Kontrol nyeri 

1) Melaporkan nyeri 

terkontrol 

2) Kemampuan 

mengenali onset nyeri 

meningkat 

3) Kemampuan 

mengenali penyebab 

nyeri meningkat 

4) Kemampuan 

menggunakan teknik 

nonfarmakologis 

meningkat 

nyeri 

4. Identifikasi 

pengetahuan dan 

keyakinan nyeri 

5. Identifikasi pengaruh 

budaya terhadap 

respon nyeri 

6. Identifikasi pengaruh 

nyeri terhadap  

7. kualitas hidup  

8. Monitor keberhasilan 

terapi komplementer 

yang sudah diberikan 

9. Monitor efek 

samping penggunaan 

analgetik 

2) Terapeutik   

1. Berikan teknik non 

farmakologis untuk 

mengurangi nyeri 

(misalnya 

akupresure,terapi  

pijat, kompres 

hangat/dingin) 

2. Kontrol lingkungan 

yang  memperberat 

rasa nyeri (misalnya 

suhu ruangan, 

pencahayaan, dan 

kebisingan) 

3. Fasilitasi istirahat dan 

tidur 
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3) Edukasi 

1. Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu 

nyeri 

4) Kolaborasi 

1. Kolaborasi 

pemberian analgesik 

(Sumber: Tim Pokja SIKI DPP PPNI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), 2018 & 

Tim Pokja SLKI DPP PPNI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), 2018) 

 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi adalah tindakan yang dilaksanakan dalam fase intervensi 

yang telah ditetapakan sebelumnya (Tarwoto & Wartonah, 2015). Implementasi 

terdiri dari tindakan dan mendokumentasikan hasil. Terdapat berbagai tindakan 

yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri. Implementasi lebih ditujukkan 

pada upaya perawatan dalam meningkatkan kenyamanan, upaya pemberian 

informasi yang akurat, upaya mempertahankan kesejahteraan, upaya tindakan 

peredaan nyeri non farmakologis, dan pemberian terapi non-farmakologis 

(Andarmoyo, 2013). 

Implementasi keperawatan berdasarkan intervensi utama yang digunakan 

untuk pasien dengan nyeri akut berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan 

Indonesia (SIKI) adalah seperti tabel berikut: 

Tabel 2 
Implementasi Keperawatan pada Ibu Post Operasi 

Kista Ovarium dengan Nyeri Akut 

No Tanggal/Jam Implementasi Keperawatan TTD 

1 2 3  

  Manajemen Nyeri 

a. Observasi 
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1) Mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri 

2) Mengidentifikasi respon nyeri 

nonverbal  

3) Mengidentifikasi faktor yang 

memperberat dan memperingan 

nyeri 

4) Mengidentifikasi pengetahuan 

dan keyakinan nyeri 

5) Mengidentifikasi pengaruh 

budaya terhadap respon nyeri 

6) Mengidentifikasi pengaruh nyeri 

terhadap kualitas hidup  

7) Memonitor keberhasilan terapi 

komplementer yang sudah 

diberikan 

8) Memonitor efek samping 

penggunaan analgetik 

b. Terapeutik   

1) Memberikan teknik non 

farmakologis untuk mengurangi 

nyeri (misalnya akupresure, 

terapi pijat, kompres 

hangat/dingin) 

2) Mengontrol lingkungan yang  

memperberat rasa nyeri 

(misalnya suhu ruangan, 

pencahayaan, dan kebisingan) 

3) Memfasilitasi istirahat dan 

tidur) 

c. Edukasi 
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1) Menjelaskan penyebab, periode 

dan pemicu nyeri 

d. Kolaborasi 

1) Mengkolaborasikan pemberian 

analgesik 

(Sumber : Tim Pokja SIKI DPP PPNI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), 2018) 

 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terjadi pada setiap langkah dari 

proses keperawatan dan pada kesimpulan (Herdman, 2015). Evaluasi keperawatan 

adalah tahap terakhir dari proses keperawatan. Evaluasi keperawatan ialah 

evaluasi  yang dicatat disesuaikan dengan setiap diagnosa keperawatan. Evaluasi 

keperawatan terdiri dari dua tingkat yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. 

Evaluasi sumatif yaitu evaluasi respon (jangka panjang) terhadap tujuan, 

dengan kata lain, bagaimana penilaian terhadap perkembangan kemajuan ke arah 

tujuan atau hasil akhir yang diharapkan. Evaluasi formatif atau disebut juga 

dengan evaluasi proses, yaitu evaluasi terhadap respon yang segera timbul setelah 

intervensi keperawatan di lakukan. Format evaluasi yang digunakan adalah 

SOAP. S: Subjective yaitu pernyataan atau keluhan dari pasien, O: Objective yaitu 

data yang diobservasi oleh perawat atau keluarga, A: Analisys yaitu kesimpulan 

dari objektif dan subjektif, P: Planning yaitu rencana tindakan yang akan 

dilakukan berdasarkan analisis (Dinarti, Aryani, Nurhaeni, Chairani, & Tutiany, 

2013). 
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Tabel 3 
Evaluasi Keperawatan Pada Ibu Post Operasi 

Kista Ovarium dengan Nyeri Akut 

No. Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi 

1 2 3 

  S (Subjektif)  

Data yang di peroleh dari respon 

pasien secara verbal  

a. Pasien mengetahui penyebab dan 

tanda nyeri 

b. Pasien mengatakan nyeri 

berkurang 

c. Pasien mengetahui skala, 

intensitas dan frekuensi nyeri 

O (Objektif)  

Data yang di peroleh dari  respon 

pasien secara nonverbal atau melalui 

pengamatan perawat  

1. Pasien mampu mengontrol nyeri  

A (Analisis)   

Tindak lanjut dan penentuan apakah 

implementasi akan dilanjutkan atau 

sudah terlaksana dengan baik. 

a. Tujuan tercapai apabila respon 

pasien sesuai dengan tujuan dan 

kriteria hasil 

b. Tujuan belum tercapai apabila 

respon tidak sesuai dengan 

tujuan yang telah ditentukan. 

P (Planning) 

a. Pertahankan kondisi pasien 

apabila tujuan tercapai  
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b. Lanjutkan intervensi apabila 

terdapat tujuan yang belum 

mampu dicapai oleh pasien 

(Sumber: R.Dinarti et al, Dokumentasi Keperawatan, 2013) 

 

  


