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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Terapi Kompres Hangat Rebusan Jahe  Untuk Mengatasi Gangguan 

Rasa Nyeri Pada Pasien Osteoarthritis 

1. Konsep Teori Osteoarthritis 

a. Pengertian Osteoarthritis 

      Osteoarthritis merupakan penyakit sendi degeneratif yang bersifat kronis, 

dimana keseluruhan struktur dari sendi mengalami perubahan patologis. Ditandai 

dengan adanya nyeri, kekakuan sendi dan kerusakan pada tulang rawan (kartilago) 

hyalin sendi. Meningkatnya ketebalan serta sclerosis dari lempeng tulang, 

pertumbuhan osteofit pada tepian sendi, meregangnya kapsula sendi, timbulnya 

peradangan, serta melemahnya otot–otot yang menghubungkan sendi (Eprints 

Umm, 2015) Osteoartritis seringkali terjadi tanpa diketahui penyebabnya yang 

dikenali sebagai idiopatik. Osteoartritis sekunder dapat terjadi akibat trauma pada 

sendi, infeksi, perkembangan, kelainan neurologi dan metabolik. Osteoartritis 

merupakan sekuen retrogresif dari perubahan sel dan matriks yang berakibat 

kerusakan struktur dan fungsi kartilago artikular, diikuti oleh reaksi perbaikan dan 

remodeling tulang. Karena reaksi perbaikan dan remodeling tulang ini, degenerasi 

permukan artikuler pada osteoarthritis tidak bersifat progresif, dan kecepatan 

degenerasi sendi bergantung pada tiap individu dan sendi. (Indra, 2017) 

b. Patofisiologi Osteoarthritis 

     Lutut adalah sendi besar yang paling sering terkena osteoarthritis. Secara 

fisiologis, sendi lutut mendapat beban pada saat melakukan mobilisasi. Pada 

beberapa keadaan, klien dengan cedera permukaan sendi, robekan meniscus, 
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ketidakstabilan,ligament atau deformitas pinggul dan lutut, mengalami peningkatan 

resiko gangguan homeostasis metabolism kartilago dengan kerusakan struktur 

proteoglikan kartilago. 

      Pecahnya kartilago sendi lutut biasanya berawal di daerah pembebanan yang 

berlebihan. Oleh sebab itu, jika harus telah berlangsung lama, perubahan sangat 

nyata pada kompartemen medial. Tanda-tanda fibrilasi kartilago yang khas, 

sclerosis tulang subkondral, dan pembentukan osteofit perifer, biasanya timbul; 

pada kasus yang parah, permukaan sendi dapat kehilangan kartilago sama sekali 

dan tulang yang mendasari akhirnya dapat remuk. Kerusakan struktur kartilago 

menyebabkan kompresi saraf di sekitar lutut, penurunan fungsi lutut dalam 

melakukan mobilisasi fisik, dan intervensi medis menimbulkan dampak 

psikologis.(Muttaqin, 2012) 

c. Faktor Penyebab 

1) Usia 

      Proses penuaan dianggap sebagai salah satu penyebab peningkatan kelemahan 

di sekitar sendi, penurunan kelenturan sendi, kalsifikasi tulang rawan dan 

menurunkan fungsi kondrosit, yang semuanya mendukung terjadinya osteoarthritis. 

Studi Framingham menunjukkan bahwa seseorang yang berusia 63-70 tahun 

memiliki bukti radiografik menderita osteoarthritis lutut sebesar 27%, yang 

meningkat mencapai 40% pada usia 80 tahun atau lebih. Studi lain membuktikan 

bahwa risiko seseorang mengalami gejala timbulnya osteoarthritis lutut mulai usia 

50 tahun. Studi mengenai kelenturan pada osteoarthritis, telah memaparkan bahwa 

terjadinya penurunan kelenturan osteoarthritis lutut ditemukan pada pasien usia tua. 

(Eprints Umm, 2015) 
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2)  Jenis kelamin 

      Wanita lebih tinggi kemungkinannya untuk menderita penyakit osteoarthritis, 

terutama saat seorang wanita telah mengalami menopause. (Ariani, 2017) 

3) Faktor Penyakit Lain 

      Penyakit lain yang mempengaruhi persendian yang meningkatkan terjadinya 

penyakit osteoarthritis, seperti gout, arthritis rheumatoid.(Ariani, 2017) 

4) Keturunan 

      Riwayat penyakit osteoarthritis dalam keluarga sangat berpengaruh, karena 

penyakit osteoarthritis cenderung menurun dalam keluarga.(Ariani, 2017) 

5) Aktivitas Fisik 

      Pekerjaan yang banyak berlutut atau berjongkok lebih dari satu jam. Pekerjaan 

yang banyak mengangkat, menaiki tangga atau berjalan. Pekerjaan yang 

memberikan stress berulang pada satu atau kelompok sendi, misalnya petni, 

pengemudi bus, dan penambang. Olah raga yang memberikan tekanan langsung 

pasa sendi (misal sepak bola) atau melempar.(Ariani, 2017) 

6) Obesitas  

      Berat badan yang berlebihan, sehingga mengingatkan resiko penyakit 

osteoarthritis pada pinggul, lutut, pergelangan kaki dan kaki akibat beban yang 

lebih besar.(Ariani, 2017) 

7) Diabetes Mellitus 

      Pada diabetes terdapat perubahan metabolisme dan hormonal yang dapat 

mempengaruhi kondisi pada persendian. Perubahan tersebut dapat menjadikan 

faktor risiko terhadap osteoartritis. Kondrosit merupakan suatu unsur yang peka 

terhadap suatu perubahan. Apabila metabolisme dan hormonal berubah maka akan 

mengakibatkan fungsi kondrosit, susunan biokimia matriks serta kemampuan 

biomekanik tulang rawan pada sendi terganggu (Hanfin, 2014) 
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8) Faktor Gaya Hidup 

      Banyaknya penelitian telah membuktikan bahwa ada hubungan positif antara 

kebiasaan merokok meningkatkan kandungan racun dalam darah dan mematikan 

jaringan akibat kekurangan oksigen, yang memungkinkan terjadinya kerusakan 

tulang rawan. Rokok juga dapat merusak sel tulang rawan sendi. Hubungan anatara 

merokok dengan hilangnya tulang rawan pada penderita osteoarthritis dapat 

dijelaskan sebgai berikut:  

a) Merokok dapat merusak sel dan menghambat proliferasi sel tulang rawan 

sendi. 

b) Merokok dapat meningkatkan tekanan oksidan yang mempengaruhi hilangnya 

tulang rawan.  

c) Merokok dapat meningkatkan kandungan karbon monoksida dalam darah, 

menyebabkan jaringan kekurangan oksigen dan dapatmenghambat 

pembentukan tulang rawan. Perokok aktif mempunyai pengertian orang yang 

melakukan (Indra, 2017) 

d. Klasifikasi Osteoarthritis 

1) Berdasarkan patogenesisnya menurut Ariani (2017) 

a) Osteoarthritis primer 

      Osteoarthritis jenis ini merupakan osteoarthritis yang tidak diketahui secara 

pasti penyebabnya 

b) Osteoarthritis sekunder 

      Osteoarthritis jenis ini jelas diketahui penyebabnya yakni adanya penyakit lain 

atau hal lain yang memicu terjadinya penyakit osteoarthritis. Penyakit tersebut 

seperti terjadi cidera, penggunaan sendi secara berlebihan, adanya infeksi. 
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2) Berdasarkan daerah yang sering terkena osteoarthritis menurut (Muttaqin, 

2012) 

a) Pinggul 

      Seperti sendi-sendi besar, sendi pinggul sering terkena osteoarthritis. Secara 

fisiologis, sendi pinggul mendapat beban pada saat melakukan mobilitas. Pada 

beberapa keadaan, klien dengan cedera permukaan sendi, robekan meniscus, 

ketidakstabilan ligament atau deformatis pinggul, mengalami peningkatan resiko 

gangguan homeostatis metanolisme kartilago dengan  kerusakan struktul 

proteoglikan kartilago. 

b) Lutut 

      Lutut adalah sendi besar yang paling sering terkena osteoarthritis. Secara 

fisiologis, sendi lutut mendapat beban pada saat mobilisasi.  

c) Bahu 

      Osteoarthritis bahu adalah gangguan sendi bahu yang bersifat kronis disertai 

kerusakan tulang dan sendi bahu, berupa disintegrasi dan pelunakan progresif yang 

diikuti pertambahan pertumbuhan tepi tulang dan tulang rawan sendi bahu (osteofit) 

dan fibrosis pada kapsul sendi bahu yang penyebabnya belum jelas diketahui. 

e. Gejala Osteoarthritis 

      Berdasarkan gejala Osteoarthritis menurut Ariani (2017) 

1) Rasa Nyeri 

      Sendi bisa terasa nyeri saat atau setelah digerakkan, serta jika ditekan. Rasa 

nyeri sering kali digambarkan seperti nyeri yang dalam danpada sendi yang 

menopang berat badan, biasanya nyeri semakin berat  saat melakukan aktivitas yang 

perlu menopang berat badan (misalnya berdiri,  berjalan, atau menaiki tangga) 
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2) Kekuatan 

      Kekuatan sendi paling jelas di rasakan saat bangun di pagi hari atau setelah lama 

tidak bergerak. 

3) Penurunan fleksibilitas sendi 

      Dengan berkembangnya penyakit, sendi mungkin menjadi tidak dapat 

digerakkan secara penuh. Bisa terdengar atau dirasakan sensasi seperti bergerigi 

atau gemeretuk saat menggerakan sendi, akibat permukaan tulang rawan yang tidak 

rata. 

4) Bone Spur 

      Pertumbuhan tulang yang berlebiha bisa terasa seperti benjolan keras yang 

terbentuk di sekitar sendi yang terkena. Pertumbuhan tulang biasanya terbentuk 

pada sendi-sendi di ujung jari tangan (nodus herberden) atau di jari bagian tengah 

(nodus bouchard) 

f. Penatalaksanaan Osteoarthritis 

      Penatalaksanaa Osteoarthritis menurut Noor Helmi (2012) terdiri atas: 

1) Pendidikan kesehatan mengenai hal berikut ini. 

a. Aktivitas yang menurunkan tekanan berulang pada sendi. 

b. Upaya dalam penurunan berat badan. 

2) Terapi fisik. 

      Osteoarthritis pada lutut akan menyebabkan kondisi disuse atrofi pada otot 

kuadriseps. Latihan kekuatan otot akan menurunkan kondisi disuse atrofi. Latihan 

fisik juga akan membantu dalam upaya penurunan berat badan dan meningkatkan 

daya tahan. 

3) Kompres hangat atau dingin mampu mengurangi nyeri. 

4) Terapi obat simtomatis. 
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a) Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) adalah obat-obatan yang 

digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan pada sendi-sendi. Contoh-

contoh dari NSAIDs termasuk aspirin dan ibuprofen. Saat ini obat pilihan 

pertama yang digunakan dalam terapi osteoarthritis adalah natrium diklofenak. 

Adakalanya adalah mungkin untuk menggunakan NSAIDs untuk sementara 

dan kemudian menghentikan mereka untuk priode-priode waktu tanpa gejala-

gejala yang kambuh, dengan demikian mengurangi resiko-resiko efek samping. 

b) Analgetik seperti tramadol. 

c) Obat relaksasi otot (muscle relaxants). 

d) Injeksi glukokortikoid intraartikular. 

2. Konsep Dasar Nyeri 

a. Pengertian nyeri 

      Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan yang tidak menyenangkan yang 

bersifat sangat subyektif, karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam 

hal sekala atau tingkatannya dan hanya orang tersebut yang bisa menjelaskan atau 

mengevaluasi rasa nyeri yang dialami. Nyeri muncul atau datangnya sangat 

berkaitan erat dengan reseptor dan rangsangan. Reseptor nyeri adalah nociceptor 

yang merupakan ujung-ujung saraf (sinaps) sangat bebas yang memiliki sedikit 

mielin yang tersebar pada kulit dan mukosa, khususnya pada visera, persendian, 

dinding arteri, hati dan kantong empedu. (Nopindrawati, 2018a) Nyeri menurut 

IASP (International Association for the Study of Pain) yaitu pengalaman sensori 

dan emosional yang tidak menyenangkan karena kerusakan jaringan secara aktual 

dan potensial.Nyeri dirasakan saat lutut semifleksi, naik turun tangga, beraktivitas 

berat seperti mengangkat beban atau barang, berjalan jauh. Nyeri tersebut 
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dihasilkan oleh kompresi dari osteofit. osteofit tersebut dan membuat seseorang 

membatasi gerakan pada sendi lutut sehingga terjadi penurunan fungsi kekuatan 

otot, terutama kekuatan otot quadriceps yang terhubung dengan sendi lutut. 

(Rosidah, 2016) 

b. Jenis-jenis nyeri 

Menurut Nopindrawati (2018) nyeri secara umum dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Nyeri akut 

      Nyeri akut merupakan nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat 

menghilang tidak melebihi enam bulan ,serta ditandai dengan dengan adanya 

peningkatan tekanan otot. 

2) Nyeri kronis 

      Nyeri kronis merupakan nyeri yang timbul secara perlahan-lahan, biasanya 

berlangsung cukup lama, yaitu lebih dari enam bulan. Yang termasuk dalam 

kategori nyeri akut adalah nyeri terminal, sindrom nyeri akut dan nyeri 

psikosomatis. 

c. Etiologi  

      Factor penyebab terjadinya Nyeri Akut yaitu : 

1) Agen pencedera fisiologis 

2) Agen pencedera kimiawi 

3) Agen pencedera fisik 

d. Sifat Nyeri 

      Nyeri bersifat sangat individual dan subjektif, nyeri merupakan segala sesuatu 

yang dikatakan individu mengenai nyeri itu sendiri dan terjadi kapan saja orang 



 

15 

tersebut menyatakan dirinya sedang merasa nyeri. McMahon tahun 1994 

menyatakan bahwa terdapat empat atribut pasti dalam pengalaman nyeri antara lain 

: (a) nyeri; bersifat individu; (b) tidak menyenangkan; (c) merupakan suatu 

kekuatan yang dominan; (d) bersifat tidak berkesudahan. (Astiani, 2016) 

e. Dampak Nyeri 

      Nyeri yang dirasakan pasien akan berdampak pada fisik, perilaku, dan aktifitas 

sehari-hari Astiani (2016) :  

1) Dampak fisik  

      Nyeri yang tidak ditangani dengan adekuat akan mempengaruhi system 

pulmonary, kardiovaskuler, edokrin, dan imunologik. Nyeri yang tidak diatasi juga 

memicu stress yang akan berdampak secara fisiologis yaitu timbulnya infark 

miokard, infeksi paru, tromboembolisme, dan ileus paralitik. Dampak ini tentunya 

akan memperlambat kesembuhan pasien  

2) Dampak perilaku  

      Seseorang yang sedang mengalami nyeri cenderung menunjukkan respon 

perilaku yang abnormal. Respon vokal individu yang mengalami nyeri biasanya 

mengaduh, mendengkur, sesak napas hingga menangis. Ekspresi wajah meringis, 

menggigit jari, membuka mata dan mulut dengan lebar, menutup mata dan mulut, 

dan gigi yang bergemeletuk. Gerakan tubuh menunjukkan perasaan gelisah, 

imobilisasi, ketegangan otot, peningkatan gerakan jari dan tangan, gerakan 

menggosok dan gerakan melindungi tubuh yang nyeri. Dalam melakukan interaksi 

sosial individu dengan nyeri menunjukkan karakteristik menghindari percakapan, 

menghindari kontak sosial, perhatian menurun, dan fokus hanya pada aktifitas 

untuk menghilangkan nyeri   
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3) Pengaruh terhadap aktifitas sehari-hari  

      Aktivitas sehari-hari akan terganggu apabila nyeri yang dirasakan sangat hebat. 

Nyeri dapat mengganggu mobilitas pasien pada tingkat tertentu. Nyeri yang 

dirasakan mengganggu akan mempengaruhi pergerakan pasien. 

f. Pengukuran Nyeri 

      Penanganan nyeri yang efektif tergantung pada penilaian penilaian nyeri yang 

seksama berdasarkan informasi subjektif maupun objektif. Untuk memperoleh 

informasi masalah pasien lebih baik menggunakan kombinasi pertanyaan terbuka 

dan tertutup serta tidak menghakimi. Ada beberapa cara untuk mengetahui akibat 

nyeri menggunakan skala berikut ini antara lain (Rosidah, 2016) 

1) Numeric Rating Scale (NRS)  

      Skala yang menggunakan angka 0-10 untuk mengukur tingkat nyeri dan salah 

satu skala yang dianggap mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin 

dan beda etnis. Berikut klasifikasi nyeri numeric rating scale (NRS), meliputi:  

0 : Tidak nyeri  

1-3 : Nyeri ringan = Secara statis pasien dapat berkomunikasi dengan baik  

4-6 : Nyeri sedang = Secara statis pasien meringis, menunjukan tempat nyeri, dapat 

menjelaskan bentuk nyeri dan paham terhadap perintah  

7-10 : Nyeri berat = Secara statis pasien kadang tidak mengikuti perintah, dapat 

menunjukkan tempat nyeri, tidak dapat menjelaskan bentuk nyeri  

2) Visual analog scale (VAS)  

      Vas adalah cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri, dimana 

rentang nyeri diwakili garis sepanjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap 
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sentimeter. Tandanya dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif dan manfaat 

utama vas adalah penggunaanya sangat mudah dan sederhana, pasien dipersilahkan 

memilih angka nyeri yang dirasakan. 

3) Verbal rating scale (VRS)  

      VRS adalah skala yang menggunakan angka 0 sampai 10 untuk 

menggambarkan tingkat nyeri sama seperti VAS, manfaat utamanya yaitu pada 

periode pascabedah dengan hanya menggambarkan nyeri dengan kata-kata antara 

lain: tidak ada nyeri atau nyeri hilang, sedang, parah, sedikit berkurang, cukup 

berkurang, baik atau nyeri hilang sama sekali. Skala ini membatasi pilihan kata 

pasien dan tidak dapat membedakan berbagai tipe nyeri.  

g. Tanda dan Gejala Nyeri 

Gejala dan tanda menurut PPNI (2017) adalah sebagai berikut:   

Gejala dan Tanda Mayor  

Subjektif : mengeluh nyeri   

Objektif : tampak meringis, bersikap protektif (mis. waspada, posisi 

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

Gejala dan Tanda Minor  

Subjektif : tidak tersedia  

Objektif : tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, 

proses berfikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, dan 

diaphoresis. 

3. Kompres Hangat Rebusan Jahe 

a. Pengertian Kompres Hangat 
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      Menurut Prihandhani (2016) dalam jurnal UMS, kompres Hangat adalah 

tindakan memberikan rasa hangat pada klien dengan menggunakan cairan atau alat 

yang menimbulkan rasa hangat pada bagian tubuh tertentu yang memerlukan. 

Terapi kompres hangat merupakan tindakan dengan memberikan kompres hangat 

yang bertujuan memenuhi kebutuhan rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan 

nyeri, mengurangi atau mencegah terjadinya spasme otot, dan memberikan rasa 

hangat (Mufid Sultoni, 2018) 

b. Manfaat Kompres Hangat  

Menurut Pambudi (2018) kompres hangat digunakan secara luas dalam 

pengobatan karena memiliki efek bermanfaat yang besar. Adapun manfaat efek 

kompres hangat rebusan jahe adalah efek fisik, efek kimia, dan efek biologis. 

1. Efek fisik 

Panas dapat menyebabkan zat cair, padat, dan gas mengalami pemuaian ke 

segala arah. 

2. Efek kimia 

Bahwa rata-rata kecepatan reaksi kimia didalamtubuh tergantung pada 

temperatur. Menurunnya reaksi kimia tubuh sering dengan menurunnya temperatur 

tubuh. Permeabilitas membran sel akan meningkat sesuai dengan peningkatan suhu, 

pada jaringan akan terjadi peningkatan metabolisme seiring dengan peningkatan 

pertukaran antara zak kimia tubuh dengan cairan tubuh. 

3. Efek biologis 

Panas dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah yang mengakibatkan 

peningkatan sirkulasi darah. Secara fisiologis respon tubuh terhadap panas yaitu 

menyebabkan pembuluh darah menurunkan kekentalan darah, menurunkan 

ketegangan otot, meningkatkan metabolisme jaringan dan meningkatkan 
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permeabilitas kapiler. Respon dari panas inilah yang digunakan untuk keperluan 

terapi pada berbagai kondisi dan keadaan yang terjadi dalam tubuh. Panas 

menyebabkan vasodilatasi maksimum dalam waktu 15-20 menit, elakukan kompres 

lebih dari 20 menit akan mengakibatkan kongesti jaringan dan klien akan beresiko 

mengalami luka bakar karena pembuluh darah yang berkontriksi tidak mampu 

membuang panas secara adekuat melalui sirkulasi darah. 

c. Mekanisme Kerja Kompres Hangat Rebusan Jahe terhadap Gangguan 

Rasa Nyeri 

      Pemberian kompres air hangat adalah intervensi keperawatan yang  sudah lama 

di aplikasikan oleh perawat, kompres air hangat dianjurkan untuk menurunkan nyeri 

karena dapat meredakan nyeri, meningkatkan relaksasi otot, meningkatkan 

sirkulasi, meningkatkan relaksasi psikologis, dan memberi rasa nyaman, bekerja 

sebagai counteriritan (Koizier & Erb, 2009). Pada tahap fisiologis kompres hangat 

menurunkan nyeri lewat tranmisi dimana sensasi hangat pada pemberian kompres 

dapat menghambat pengeluaran mediator inflamasi seperti sitokinin pro inflamasi, 

kemokin, yang dapat menurunkan sensitivitas nosiseptor yang akan meningkatkan 

rasa ambang pada rasa nyeri sehingga terjadilah penurunan nyeri. Pada jahe  

seringkali digunakan untuk menurunkan nyeri sendi karena kandungan gingerol dan 

shoagol. Pada tahapan fisiologis nyeri, kompres hangat rebusan jahe menurunkan 

nyeri sendi dengan tahap transduksi, dimana pada tahapan ini jahe memiliki 

kandungan gingerol yang bisa menghambat terbentuknya prostaglandin sebagai 

mediator nyeri, sehingga dapat menurunkan nyeri sendi (Pambudi, 2018) 

d. Prosedur Terapi 

1) Alat : 
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a) Baskom 

b) Washlap atau handuk kecil 

2) Bahan  

a) 5 rimpang jahe (±100 gram) 

b) 1 liter air 

3) Cara membuat kompres hangat rebusan jahe 

a) Cuci 5 rimpang jahe (±100 gram) dan iris tipis-tipis 

b) Masukan irisan rimpang jahe ke dalam 1 liter air 

c) Rebus irisan jahe sampai air mendidih (1000 C) 

d) Tuangkan rebusan jahe ke dalam baskom, tunggu hingga suhu rebusan jahe 

menjadi hangat tanpa campuran air dingin (400 C) 

e) Rebusan jahe hangat siap digunakan 

1) Cara pemberian kompres hangat rebusan jahe 

a) Masukan washlap atau handuk kecil ke dalam baskom rebusan jahe hangat 

b) Peras washlap atau handuk kecil sampai lembab 

c) Tempelkan pada area yang sakit hingga kehangatan washlap atau handuk kecil 

terasa berkurang 

d) Ulangi langkah sebelumnya hingga 10-15 menit 

 

 

 

B. Konsep Asuhan Keperawatan Pemberian Kompres Hangat Rebusan 

Jahe  Untuk Mengatasi Gangguan Rasa Nyeri Pada Pasien Osteoarthritis 

1. Pengkajian Keperawatan 

      Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan 
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berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan, adapun 

pengkajian menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) tanda dan gejala Mayor 

dan Minor Nyeri Akut seperti tabel 1 : 

Tabel 1 

Tanda dan Gejala Mayor Nyeri Akut 

           Subjek                                                          Objektif  

Mengeluh nyeri Tampak meringis 

Bersikap protektif 

Gelisah 

Frekuensi nadi meningkat 

Sulit tidur 

 (sumber: Tim Pokja SDKI DPP PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 2017) 

 

Tanda dan Gejala Minor Nyeri Akut 

Subjek                                              Objektif 

Tidak tersedia                         Tekanan darah meningkat 

 Pola nafas berubah 

 Nafsu makan berubah 

 Proses berfikir terganggu 

 Menarik diri 

 Berfokus pada diri sendiri 

 diaforesis 

               (sumber: Tim Pokja SDKI DPP PPNI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 2017) 

 

2. Diagnosis Keperawatan  

Menurut PPNI (2017) rumusan diagnosis Nyeri Akut yaitu: 

P : Nyeri Akut 

Diagnosis keperawatan: Nyeri Akut 



 

22 

3. Intervensi Keperawatan 

      Perencanaan keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh 

perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai 

luaran (outcome) yang diharapkan. Komponen perencanaan keperawatan terdiri 

atas tiga komponen yaitu label merupakan nama dari perencanaan yang menjadi 

kata kunci untuk memperoleh informasi terkait perencanaan tersebut. Label terdiri 

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

berfungsi sebagai deskriptor atau penjelas dari perencanaan keperawatan. Terdapat 

18 deskriptor pada label perencanaan 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 makna dari 

label perencanaan keperawatan. Tindakan merupakan rangkaian aktivitas yang 

dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan perencanaan keperawatan. 

Tindakan pada perencanaan keperawatan terdiri dari empat komponen meliputi 

tindakan observasi, tindakan terapeutik, tindakan edukasi dan tindakan kolaborasi 

(Tim Pokja SIKI DPP, 2018)  

      Klasifikasi perencanaan keperawatan retensi urine termasuk dalam kategori 

fisiologi dan termasuk ke dalam subkategori (Tim Pokja SIKI DPP, 2018). Dalam 

perencanaan keperawatan dibuat prioritas dengan kolaborasi pasien dan keluarga, 

konsultasi tim kesehatan lain, modifikasi asuhan keperawatan dan catat informasi 

yang relevan tentang kebutuhan perawatan kesehatan pasien dan penatalaksanaan 

klinik.   
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      Sebelum menentukan perencanaan keperawatan, perawat terlebih dahulu 

menetapkan luaran (outcome).  Luaran (outcome) terdiri dari dua jenis yaitu luaran 

positif (perlu ditingkatkan) dan luaran negatif (perlu diturunkan) (SLKI DPP PPNI, 

2019). Adapun luaran yang diharapkan pada klien dengan nyeri akut yaitu nyeri 

dapat berkurang dengan kriteria hasil meliputi nyeri berkurang, tidak meringis, 

sikap protektif, tidur membaik (SLKI DPP PPNI, 2019). Setelah menetapkan tujuan 

dilanjutkan dengan perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan pasien 

dengan nyeri akut yaitu menggunakan perencanaan utama. Perencanaan utama 

yaitu nyeri akut (SIKI DPP, 2018) perencanaa keperawatan nyeri lutut dijelaskan  

seperti tabel 2 : 

Tabel 2  

Perencanaan Keperawatan Nyeri Akut. 

 

 No   Diagnosis 

Keperawatan 

Tujuan dan 

kriteria hasil 

Intervensi 

Keperawatan  

 1  2 3 4 

 1  Kerusakan 

struktur 

proteoglikan 

kartilago lutut 

berhubungan 

dengan (b.d) 

nyeri pada 

osteoarthritis 

pada lutut 

dibuktikan 

Setelah dilakukan 

perencanaan 

keperawatan 

selama 3 x 24 

jam, maka nyeri 

membaik, dengan 

kriteria hasil : 

1. Fungsi 

gastrointestinal 

2. Kontrol nyeri 

Kateterisasi Urine  

 Obsevasi: 

1. Identifikasi 

lokasi, 

karakteristik, 

durasi, frekuensi, 

kualitas, 

intensitas nyeri. 

2. Identifikasi skala 

nyeri 
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dengan (d.d) 

gangguan pola 

tidur, hambatan 

mobilitas fisik. 

 

3. Mobilitas fisik 

4. Penyembuhan 

luka 

5. Perfusi miokard 

6. Perfusi perifer 

7. Pola tidur 

8. Status 

kenyamanan 

9. Tingkat cedera  

 

3. Identifikasi 

respon nyeri non 

verbal 

4. Identifikasi factor 

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 

analget. 

   Terapeutik: 
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1. Berikan teknik 

nonfarmakologi 

untuk mengurangi 

rasa nyeri (mis. 

TENS, hypnosis, 

akupresur, trapi 

music, biofeedback, 

terapi pijat, 

aromaterapi, teknik 

imajinasi 

terbimbing, 

kompres 

hangat/dingin, 

terapi bermain) 

2. Kontrol 

lingkungan yang 

memperberat rasa 

nyeri (mis. 

Suhubruangan, 

pencahayaan, 

kebisingan) 

3. Fasilitas tidur 

dan istirahat 

4. Pertimbangkan 

jenis dan sumber 

nyeri dalam 

pemilihan 

strategi 

meredakan nyeri. 

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

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

 

4. Implementasi  Keperawatan 
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      Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan 

keperawatan kedalam bentuk intervensi keperawatan. Perawat melaksanakan atau 

mendelegasikan tindakan keperawatan untuk intervensi yang disusun dalam tahap 

perencanaan dan kemudian mengakhiri tahap implementasi dengan mencatat 

tindakan keperawatan dan respons pasien terhadap tindakan tersebut. (Anggarini, 

2018) Salah satu Implementasi  keperawatan yang dapat dilakukan pada pasien 

Osteoarthritia adalah kompres hangat rebusan jahe, kompres hangat rebusan jahe 

dapat mengurangi gangguan rasa nyeri karena jahe yang  sifatnya hangat. Sifat yang 

hangat meningkatkan aliran darah untuk mendapatkan efek analgesik dan relaksasi 

otot sehingga proses inflamasi berkurang. (Prihandhani, 2016) 

5. Evaluasi Keperawatan 

      Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir proses keperawatan, dalam 

konteks ini aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan dan terarah ketika pasien dan 

professional kesehatan menentukan kemajuan kemajuan pasien menuju pencapaian 

tujuan/hasil dan keefektifan rencana asuhan keperawatan. (Anggarini, 2018).  

Evaluasi keperawatan terhadap pasien dengan masalah nyeri dilakukan dengan 

menilai kemampuan pasien dalam merespon rangsangan nyeri. (Rumayaan, 2012) 

 


