BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konsep Kebutuhan Dasar Rasa Nyaman
1. Konsep Kebutuhan Dasar Manusia
Manusia sebagai makhluk bio-psiko-spiritual yang utuh dan unik.
Teori kebutuhan manusia memandang manusia sebagai suatu keterpaduan,
keseluruhan yang terorganisir yang mendorong untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia (Yura, Wals, 1983). Kebutuhan manusia
dipandang sebagai tekanan internal, sebagai hasil dari perubahan keadaan
sistem, dan tekanan ini dinyatakan dengan prilaku untuk mencapai tujuan
sehingga terpenuhinya kebutuhan. Tekanan tersebut ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan keperawatan dan kesehatan individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran dalam perawatan.
Kebutuhan adalah keperluan untuk memelihara kesehatan. Orang yang
tidak sanggup memenuhi kebutuhannya akan menghadapi masalah.
Kebutuhan adalah sesuatu yang perlu/dibutuhkan, bergunaatau diperlukan
sekali untuk menjaga homeostasis (keseimbangan) dan hidup itu sendiri.
Misalnya supaya dapat bertahan, manusia memerlukan oksigen. Oleh
karena itu, kebutuhan dasar besifat mutlak diperlukan untuk hidup sehat
dan aman. Kebutuhan dasar manusia adalah aktivitas yang dibutuhkan
oleh semua orang untuk keberhasilan dan kepuasan hidup. Kebutuhankebutuhan tersebut sama bagi semua orang semua usia, baik sehat maupun
sakit. Teori Abraham Maslow berpendapat bahwa semua manusia
mempunyai kebutuhan dasar umum yang terdiri atas beberapa tingkatan,
di mana tingkatan kebutuhan dasar fisik harus terpenuhi lebih dulu
sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya kebutuhan dasar
akan makanan, cairan dan oksigen harus dipenuhi lebih duluatau sekurangkurangnya sebagian terpenuhi agar kehidupan dapat terus berlanjut.
Menurutnya lagi, setiap orang berusaha keras untuk menjadi segala
sesuatu

yang

sanggup

dicapainya

karena

manusia

dorongan/motivasi untuk mencapai potensi setinggi-tingginya.

6

mempunyai
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Hierarki maslow tentang kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5
kategori:
Hirarki diartikan sebagai proses atau sistem yang menempatkan
materi (benda-benda) dan orang menurut derajat/ urutan tingkatan
pentingnya. Hierarki kebutuhan adalah penempatan persayaratan atau
keperluan fungsi manusia berdasarkan derajat (urutan) tingkat pentingnya.
Maslow, 1970 telah mengembangkan suatu tingkatan atau hierarki
kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas lima kategori yaitu :
1. Physiology needs (kebutuhan fisiologis)
Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan untuk mempertahankan
kehidupan/kelangsungan hidup. Kebutuhan fisiologi/biologis/fisik ini
harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lain.
Kebutuhan fisiologis terdiri atas: kebutuhan akan udara (oksigen);
cairan dan elektrolit; nutrisi; eliminasi; istirahat dan tidur; menghindari
dari

rasa

nyeri;

regulasi

suhu

badan;

kebersihan

diri;

stimulasi/rangsangan; melaksanakan aktivitas/kegiatan; eksplorasi dan
manipulasi; dan kebutuhan seksual.
2. Safety needs (kebutuhan rasa aman)
Kebutuhan rasa aman adalah kondisi yang membuat seorang merasa
aman dan ada kaitannya dengan kepastian untuk hidup bebas dari
ancaman dan bahaya.
Menurut Hersey dan Blanchard (1977) mendefinisikan kebutuhankebutuhan keselamatan sebagai pelibatan dengan pemeliharaan diri.
Perlindungan terhadap traumafisik dalam lingkungan adalah suatau
kebutuhan keselamatan. Douglass (1980) mengartikan sebagai
kebebasan dari sesuatu penuh tekanan yang terus menerus.
Kebutuhan rasa aman dan keselamatann

terdiri atas : bebas dari

bahaya yang disebabkan oleh penyakit; bebas dari rasa takut; bebas
dari bahaya bahan-bahan kimia; bebas dari bahaya-bahaya yang
mengamcam tubuh; bebas dari ancaman psikologis; bebas dari bahayabahaya yang yang disebabkan oleh suhu; bebas dari bahaya-bahaya
yang disebabkan oleh fisik, elektrik; memiliki lingkungan yang teratur
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dan dapat dikelola dengan baik; dan memiliki lingkungan hidup yang
stabil.
3. Belonging and love needs (kebutuhan dicintai dan mencintai)
Kebutuhan dicintai, mencintai dan memiliki/dimilki yaitu kebutuhan
untuk memberikan dan menerima rasa cinta saying dan memiliki.
Rasa saling memilki menciptakan rasa kebersamaan, kesatuan
kesepakatan dan dukungan untuk merasa berdaya dan sukses.
Kebutuhan dicintai, mencintai dan dimilki terdiri atas : memberikan
dan menerima cinta dan kasih sayang; membutuhkan teman hidup dan
bergaul; hubungan interpersonal/restu dari orang lain; perlakuan yang
halus/hubungan yang hangat; kebersamaan/persahabatan/keakraban;
dan membutuhkan pergaulan yang intim/bersatu dengan yang dicintai.
4. Esteem needs (kebutuhan harga diri)
Harga diri adalah penilain pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan
menganalisa seberapa jauh prilaku memenuhi aspirasi, cita-cita atau
nilai yang ingin dicapai (Stuart Sundeen, 1991).
Harga diri adalah perasaan, prilaku dan mengetahui bahwa individu
berhak untuk memilih apa yang dikehendaki sebagian dari
kehidupannya dan mengambil sikap untuk melakukan tindakan yang
dilih diberbagai area kehidupan individu yang akan membuat perasaan
tentang diri sendiri menjadi lebih baik dan lebih percaya diri.
Kebutuhan harga diri yaitu kondisi yang membuat orang merasa puas
akan dirinya, bangga dan merasa dihargai karena kemampuan dan
perbuatannya.

Harga

diri

membantu

orang

merasa

mampu

mengembangkan ketrampilannya dan berguna bagi masyarakat karena
self asteem adalah sebuah ketrampilan yang dapat dipelajari dan dilatih
oleh siapa pun.
Harga diri merupakan bagian dari konsep diri yang perlu diketahui
sebagai calon perawat untuk mengerti prilaku dan pandangan klien
terhadap dirinya, masalahnya serta lingkungannya.
Ciri-ciri orang yang memiliki self esttem yang kuat adalah
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1) Self confidence (percaya diri),yaitu menghadapi segala sesuatu
dengan penuh percaya diri dan tidak mudah putus asa.
2) Goal oriented (mangacu hasil akhir), yaitu selalu memikirkan
langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan
konsekuensi yang akan muncul serta memikirkan alternative
lainnya.
3) Appreciative (menghargai), yaitu merasa cukup dan selalu bisa
menghargai yang ada disekelilingnya serta dapat membagi
kesenangannya dengan orang lain.
4) Contented (puas/senang), yaitu bisa menerima diri apa adanya
dengan segala kelemahan dan kelebihannya serta mempunyai
toleransi yang tinggi atas kelemahan orang lain dan mau belajar
dari orang lain.
Kebutuhan akan harga diri terdiri atas: menghargai diri sendiri;
menghargai orang lain; dihargai oleh orang lain/berguna; kebebsan
yang mandiri/trampil; prestise/gengsi; dikenal dan diakui/mempunyai
pengaruh atau nama baik; penghargaan atau kehormatan/bermartabat;
dan kebutuhan kan status social yang lebih tinggi/mempunyai
kedudukan.
5. Self actualization needs (kebutuhan aktualisasi diri)
Katulaisasi diri adalah kesadaran akan diri berdasarkan atas observasi
mandiri, termasuk persepsi masa lalu akan diridan perasaanya.
Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk melakukan sesuatu
sesuai dengan bakatnya, ingin berprakarsa, mengeluarkan ide/gagasan,
untuk terus berkembang dan berubah, serta berusaha kearah tujuan
masa depan. Kebutuhan aktulisasi ini dapat disebut pula sebagai
realization needs.
Maslow beranggapan bahwa setiap orang akan selalu berusaha
mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Inilah dorongan utama
yang mendasari semua prilaku manusia. Memang ada kalanya
seseorang mengalami regresi, tetapi kecendrungan orang lebih
berkembang daripada mundur. Tendesi seperti ini disebut aktualisasi
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diri, yaitu kecendrungan untuk mewujudkan segenap petensi yang
ada/dibawa sejak lahir.
Kebutuhan aktulisasi diri terdiri atas: kebutuhan pengenalan diri
sendiri/peningkatan proses belajar; kebutuhan penerimaan diri
sendiri/kemampuan mengatasi masalah; kebutuhan kenyataan diri
sendiri/sadar kan potensinya (cendrung kepada pembaharuan);
kebutuhan hubungan interpersonal yang mendalam; kebutuhan
pemenuhan diri sendiri/lebih menyukai hal-hal yang kompleks dari
pada yang sederhana; kebutuhan akan persepsi yang sehat dan realistis;
dan kebutuhan pengembangan diri

secara

maksimum/ekspresi

diri/peningkatan kreativitas.
2. Konsep rasa nyaman: nyeri
1. Konsep rasa nyaman
Perubahan

kenyamanan

adalah

keadaan

dimana

individu

mengalami sensasi yang tidak menyenangkan dan berespon terhadap
suatu rangsangan yang berbahaya (Carpenito, Linda Jual, 2000).
Kolcaba (1992, dalam Potter & Perry, 2006) mengungkapkan
kenyamanan/rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya
kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu
kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari), kelegaan
(kebutuhan telah terpenuhi), dan transenden (keadaan tentang sesuatu
yang melebihi masalah dan nyeri). Kenyamanan mesti dipandang
secara holistic yang mencakup empat aspek yaitu:
a. Fisik, berhubungan dengan sensasi tubuh;
b. Social, berhubungan dengan hubungan interpersonal, keluarga, dan
social;
c. Psikospiritual, berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam
diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas, dan makna
kehidupan; dan
d. Lingkungan, berhubungan dengan latar belakang pengalaman
eksternal manusia seperti cahaya, bunyi, temperatur, warna, dan
unsur alamiah lainnya.
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Meningkatkan kebutuhan rasa nyaman diartikan perawat telah
memberikan kekuatan, harapan, hiburan, dukungan, dorongan, dan
bantuan. Secara umum dalam aplikasinya pemenuhan kebutuhan rasa
nyaman adalah kebutuhan rasa nyaman bebas dari rasa nyeri dan
hipotermia/hipertermia. Hal ini disebabkan karena kondisi nyeri dan
hipotermia/hipertermia

merupakan kondisi

yang mempengaruhi

perasaan tidak nyaman pasien yang ditujukan dengan timbulnya gejala
dan tanda pada pasien.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan antara lain:
a. Emosi: Kecemasan, depresi, dan marah akan mudah terjadi dan
mempengaruhi keamanan dan kenyamanan;
b. Status mobilisasi: Keterbatasan aktivitas, paralisis, kelemahan otot,
dan kesadaran menurun memudahkan terjadinya resiko injury;
c. Gangguan persepsi sensori: Mempengaruhi adaptasi terhadap
rangsangan yang berbahaya seperti gangguan penciuman dan
penglihatan;
d. Keadaan imunitas: Gangguan ini akan menimbulkan daya tahan
tubuh kurang sehingga mudah terserang penyakit;
e. Tingkat kesadaran: Pada pasien koma, respon akan menurun
terhadap rangsangan, paralisis, disorientasi, dan kurang tidur;
f. Informasi atau komunikasi: gangguan komunikasi seperti aphasia
atau tidak dapat membaca dapat menimbulkan kecelakaan;
g. Gangguan tingkat pengetahuan: kesadaran akan terjadi gangguan
keselamatan dan keamanan dapat diprediksi sebelumnya;
h. Ganguan

antibiotic

yang

tidak

rasional:

antibiotik

dapat

menimbulkan resisten dan anafilaktik syok;
i. Status nutrisi: keadaan kurang nutrisi dapat menimbulkan
kelemahan

dan

mudah

menimbulkan

penyakit,

sebaliknya dapat beresiko terhadap penyakit tertentu;

demikian
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j. Usia: perbedaan perkembangan yang ditemukan diantaranya
kelompok usia anak-anak dan lansia mempengaruhi reaksi terhadap
nyeri;
k. Jenis kelamin: secara umum pria dan wanita tidak berbeda secara
bermakna dalam merespon nyeri dan tingkat kenyamanannya;
l. Kebudayaan dan keyakinan: nilai-nilai kebudayaan mempengaruhi
cara individu mengatasi nyeri dan tingkat kenyamanan yang
mereka punyai.
3. Kebutuhan nyeri
a. Definisi kebutuhan nyeri
nyeri merupakan suatu kondisi lebih dari sekedar sensasi
tunggal yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Nyeri bersifat
subyektif dan sangat bersifat individual. Stimulus dapat berupa
stimulus fisik dan sangat mental, sedangkan kerusakan dapat
terjadi pada jaringan aktual atau pada fungsi ego seorang individu
persepsi (Haswita & Sulistyowati, 2017).
b. fisiologi nyeri
saat terjadinya stimulus yang menimbulkan kerusakan jaringan
hingga pengalaman emosional dan psikologis yang menyebabkan
nyeri. Terdapat rangkaian pristiwa elektrik dan kimiawi yang
kompleks, yaitu taranduksi, tranmisi, modulasi dan persepsi
(Haswita & Sulistyowati, 2017).
Nyeri diawali sebagai pesan yang diterima oleh saraf-saraf perifer,
zat kimia (substansi P, bradikiunin, prostaglandin) dilepaskan
kemudian menstimulasi saraf perifer, membantu mengantarkan
pesan nyeri dari daerah yang terluka ke otak. Sinyal nyeri dari
daerah yang terluka berjalan sebagai impuls elektrokimia
disepanjang nervus kebagian dorsal spinal cord. Di bagian dorsal,
zat kimia seperti endorphin dilepaskan untuk mengurangi nyeri di
daerah yang terluka (Haswita & Sulistyowati, 2017).
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c. Jenis dan bentuk nyeri
Jenis nyeri
1) Nyeri perifer, nyeri ini dapat dibedakan menjadi beberapa
yaitu:
a) Nyeri superficial: rasa nyeri yang muncul akibat
rangsangan pada kulit mukosa;
b) Nyeri visceral: rasa nyeri timbul akibat rangsangan pada
reseptor nyeri di rongga badomen, cranium dan toraks,;
dan
c) Nyeri alih: rasa nyeri dirasakan di daerah lain yang jauh
dari jaringan penyebab nyeri.
2) Nyeri sentral, nyeri yang muncul akibat rangsangan pada
medulla spinalis, batang otak dan thalamus.
3) Nyeri psikogenik, nyeri yang penyebab fisiknya tidak
diketahui.umumnya nyeri ini disebabkan karena faktor
psikologi (Haswita & Sulistyowati, 2017).
d. Bentuk nyeri
Tabel 2.1
Bentuk nyeri
Karakteristik
Pengalaman

Nyeri akut
Suatu kejadian

Sumber
Serangan

Sebab eksternal/penyakit dari
dalam
Mendadak

Waktu

Sampai 6 bulan

Pernyataan
nyeri

Daerah nyeri diketahui secara
pasti

Gejala klinis

Pola respon yang khas dengan
gejala yang lebih jelas
Umumnya gejala berkurang
setelah beberapa waktu

Perjalanan

Prognosis

Baik dan mudah dihilangkan

Sumber : Haswita & Sulistyowati (2017)

Nyeri kronis
Suatu situasi, status ekstensi
nyeri
Tidak diketahui atau pengobatan
yang terlalu lama
Bisa mendadak atau bertahap,
tersembunyi
6 bulan lebih atau bertahuntahun
Daerah nyeri sulit dibedakan
intensitasnya dengan daerah
yang tidak nyeri sehingga sulit
di evaluasi
Pola respon bervariasi
Gejala berlangsung terusmenerus dengan intensitas yang
tetap atau bervariasi
Penyembuhan total umumnya
tidak terjadi
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e. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri
1) Usia
Usia merupakan faktor penting yang mempengaruhi nyeri,
khususnya pada anak-anak dan lansia. Perkembangan yang
ditemukan diantara kelompok usia merupakan faktor
penting yang mempengaruhi nyeri, khususnya pada anakanak dan lansia. Perkembangan yang ditemukan diantara
kelompok usia ini dapat mempengaruhi bagaimana anakanak dan lansia bereaksi terhadap nyeri. Individu lansia
mungkin menjadikan nyeri mereka sebagai arti yang
berbeda. Nyeri dapat diartikan sebagai manifestasi alami
penuaan. Hal ini dapat diintrepretasikan melalui dua cara.
Pertama, individu lansia mungkin berpikir bahwa nyeri
merupakan sesuatu yang harus dilalui sebagai bagian
penuaan. Kedua,hal ini mungkin dilihat sebagai bagian
penuaan, sehingga nyeri menjadi sesuatu yang harus
mereka sangkal karena jika mereka menerima nyeri,
berarti mereka menerima kenyataan bahwa mereka
bertambah tua (M. Black & Hokanson Hawks, 2014).
2) Jenis kelamin
Karakteristik jenis kelamin dan hubungannya dengan sifat
keterpaparan dan tingkat kerentanan memegang peranan
tersendiri. Berbagai penyakit tertentu ternyata erat
hubungannya dengan jenis kelamin, dengan berbagai sifat
tertentu,

terutama

yang

berhubungan

dengan

alat

reproduksi atau yang secara genetik berperan dalam
perbedaan jenis kelamin. (Haswita & Sulistyowati, 2017).
3) Kebudayaan
Kebudayaan dan nila-nilai budaya mempengaruhi cara
individu mengatasi nyeri. Individu mempelajari apa yang
diharapkan dan apa yang diterima oleh kebudayaan
mereka. Hal ini meliputi bagaimana bereaksi terhadap
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nyeri. Ada perbedaan makna dan sikap dikaitkan dengan
nyeri

diberbagai

kelompok

budaya

(Haswita

&

Sulistyowati, 2017).
4) Makna nyeri
Arti nyeri bagi seseorang mempengaruhi respon mereka
terhadap nyeri. Jika penyebab nyeri diketahui, individu
mungkin dapat menginterpretasikan arti nyeri dan bereaksi
lebih baik terkait pengalaman tersebut. Jika penyebabnya
tidak diketahui, maka banyak faktor psikologis negative
(seperti

ketakutan

meningkatkan

dan

derajat

kecemasan)
nyeri

yang

berperan

dan

dirasakan.

Jika

pengalaman tersebut diartikan negatif, maka nyeri yang
dirasakan di situasi dengan hal yang positif (M. Black &
Hokanson Hawks, 2014).
5) Perhatian
Tingkat seorang pasien memfokuskan perhatiannya pada
nyeri dapat mempengaruhi persepsi nyeri (Haswita &
Sulistyowati, 2017).
6) Ansietas
Hubungan antara nyeri dan ansietas bersifat kompleks.
Ansietas sering sekali meningkatkan persepsi nyeri, tetapi
nyeri juga dapat menimbulkan suatu perasaan ansietas.
Pola bangkitan otonom adalah sama dalam nyeri dan
ansietas. Ansietas yang tidak berhubungan dengan nyeri
dapat mendistraksi pasien dan secara aktual dapat
menurunkan persepsi nyeri. Secara umum, cara yang
efektif

untuk

mengarahkan

menghilangkan
pengobatan

nyeri

nyeri

adalah

ketimbang

dengan
ansietas

(Haswita & Sulistyowati, 2017).
7) Pengalaman terdahulu
Individu yang mempunyai pengalaman yang multiple dan
berkepanjangan dengan nyeri akan lebih sedikit gelisah
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dan lebih toleran terhadap nyeri dibandingkan dengan
orang yang hanya mengalami sedikit nyeri. Bagi
kebanyakan orang, bagaimanapun, hal ini tidak selalu
benar. Sering kali, lebih berpengalaman individu tersebut
terhadap

pristiwa

yang

menyakitkan

yang

akan

diakibatkan (Haswita & Sulistyowati,2017).
8) Gaya koping
Mekanisme koping individu sangat mempengaruhi cara
setiap orang dalam mengatasi nyeri. Ketika seseorang
mengalami nyeri dan menjalankan perawatan di rumah
sakit adalah hal yang sangat tak tertahankan. Secara terusmenerus klien kehilangan kontrol dan tidak mampu untuk
mengontrol lingkungan termasuk nyeri. Klien sering
menemukan jalan untuk mengatasi efek nyeri baik fisik
maupun psikologis. Penting untuk mengerti sumber
koping individu selama nyeri (Haswita & Sulistyowati,
2017).
9) Dukungan keluarga dan social
Faktor lain juga mempengaruhi respon terhadap nyeri
adalah kehadiran dari orang terdekat. Orang-orang yang
sedang dalam keadaan nyeri sering bergantung pada
keluarga untuk mengsupport, membantu atau melindungi.
Ketidakhadiran keluarga atau teman terdekat mungkin
akan membuat nyeri semakin bertambah. Kehadiran
orangtua merupakan hal yang khusus yang penting untuk
anak-anak

dalam

menghadapi

nyeri

(Haswita

&

Sulistyowati, 2017).
f. Penatalaksanaan nyeri
1) Terapi nyeri farmakologi
Analgesik

merupakan

metode

yang

paling

umum

mengatasi nyeri. Ada tiga jenis pengobatan yang bisa
digunakan untuk mengendalikan nyeri, yaitu :
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a) Analgesik nonopioid, asetaminofen dan aspirin adalah
dua jenis analgesik monopioid yang paling sering
digunakan. Obat-obatan ini bekerja terutama pada
tingkat perifer untuk mengurangi nyeri;
b) Opioid, analgesik opioid bekerja dengan cara melekat
diri pada reseptor-reseptor nyeri sperifik di dalam SSP;
dan
c) Adjuvant, adjuvant bukan merupakan analgesik yang
sebenarnya, tetapi zat tersebut dapat membantu jenisjenis nyeri tertentu, terutama nyeri kronis (Stanley,
2007).
2) Terapi nyeri non farmakologi
Walaupun terdapat berbagai jenis obat meredakan nyeri,
semuanya memiliki risiko dan biaya. Untungnya, terdapat
banyak intervensi nonfarmakologi yang dapat membantu
meredakan nyeri.
a) Kompres panas dan dingin
Reseptor panas dan dingin mengaktivasi serat-serat Abeta ketika temperature mereka berada antara 4º-5ºc
dari temperatur tubuh. Reseptor-reseptor ini mudah
beradaptasi,

membutuhkan

temperatur

untuk

disesuaikan pada interval yang sering berkisar tiap 515 menit. Kompres dingin juga dapat menurunkan atau
meredakan

nyeri,

dan

perawat

dapat

mempertimbangkan metode ini. Es dapat digunakan
untuk

mengurangi

nyeri

dan

mencegah

atau

mengurangi edema dan inflamasi (M. Black &
Hokanson Hawks, 2014).
b) Akupuntur
Akupuntur telah dipraktekkan di budaya asia selama
berabad-abad untuk mengurangi atau meredakan nyeri.
Jarum metal yang secara cermat ditusukkan kedalam
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tubuh pada lokasi tertentu dan pada kedalaman dan
sudut yang bervariasi. Kira-kira terdapat 1000 titik
akupuntur yang diketahui yang menyebar diseluruh
permukaan tubuh dalam pola yang dikenal sebagai
meridian (M. Black & Hokanson Hawks, 2014).
c) Akupresur
Akupresur

adalah

metode

non-invasif

dari

pengurangan atau peredaan nyeri yang berdasarkan
pada prinsip akupuntur. Tekanan, pijakan, atau
stimulus kutaneus lainnya, seperti kompres panas atau
dingin, diberikan pada titik-titik akupuntur (M. Black
& Hokanson Hawks, 2014).
d) Napas dalam
Napas dalam untuk relaksasi mudah dipelajari dan
berkontribusi dalam menurunkan atau meredakan nyeri
dengan mengurangi tekanan otot dan ansietas (M.
Black & Hokanson Hawks, 2014).
e) Distraksi
Perhatian dijauhkan dari sensasi nyeri atau rangsangan
emosional negative yang dikaitkan dengan episode
nyeri. Penjelasan teoritis yang utama adalah bahwa
seseorang mampu untuk memfokuskan perhatiannya
pada jumlah fosi yang terbatas. Dengan memfokuskan
perhatian secara aktif pada tugas kognitif dianggap
dapat

membatasi

kemampuan

seseorang

untuk

memperhatikan sensasi yang tidak menyenangkan (M.
Black & Hokanson Hawks, 2014).
f) Hipnotis
Reaksi seseorang akan nyeri dapat diubah dengan
signifikan melalui hipnotis. Hipnotis berbasisi pada
sugesti, disosiasi, dan proses memfokuskan perhatian
(M. Black & Hokanson Hawks, 2014).
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g. Respon terhadap nyeri
1) Persepsi nyeri
Pada dasarnya, nyeri merupakan salah satu bentuk
refleks guna menghindari rangsangan dari luar tubuh, atau
melindungi tubuh dari segala bentuk bahaya. Akan tetapi,
jika nyeri itu terlalu berat atau berlangsung lama dapat
berakibat tidak baik bagi tubuh, dan hal ini kan
menyebabkan penderita menjadi tidak tenang dan putus asa
(Mubarak & Cahyatin, 2008).
2) Toleransi terhadap nyeri
Toleransi terhadap nyeri terkait dengan intensitas
nyeri yang membuat seseorang sanggup menahan nyeri
sebelum mencari pertolongan. Tingkat toleransi yang tinggi
berarti bahwa individu mampu menahan nyeri yang berat
sebelum ia mencari pertolongan (Mubarak & Cahyatin,
2008).
3) Reaksi terhadap nyeri
Setiap orang memberikan reaksi yang berbeda
terhadap nyeri. Ada orang yang menghadapinya dengan
perasaan takut, gelisah, dan cemas, ada pula yang
menanggapinya dengan sikap yang optimis dan penuh
toleransi (Mubarak & Cahyatin, 2008).
h. Pengukuran intensitas nyeri
1) Skala nyeri menurut Hayward
Pengukuran intensitas nyeri dengan menggunakan skala
menurut Hayward dilakukan dengan meminta penderita
untuk memilih salah satu bilangan 0-10 yang menurutnya
paling menggambarkan pengalaman nyeri yang sangat ia
rasakan.
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Sumber: Haswita & Sulistyowati (2017
Gambar 2.1
Skala Nyeri Menurut Hayward
2) Skala nyeri menurut Mc Gill
Pengukuran intensitas nyeri dengan menggunakan skla
menurut Mc Gill dilakukan dengan meminta penderita
untuk memilih salah satu bilangan dari 0-5 yang
menurutnya paling menggambarkan pengalaman nyeri yang
sangat ia rasakan.
Skala nyeri menurut Mc Gill dapat ditulis sebagai berikut:
0 = Tidak nyeri
1 = Nyeri ringan
2 = Nyeri sedang
3 = Nyeri berat atau parah
4 = Nyeri sangat berat
5 = Nyeri berat
3) Skala wajah menurut Wong-baker FACES rating scale
Pengukuran intensitas nyeri di wajah dilakukan dengan cara
memerhatikan mimic wajah pasien pada saat nyeri tersebut
menyerang. Cara ini diterapkan pada pasien yang tidak
dapat menyebutkan intensitas nyerinya dengan skala angka,
misalnya anak-anak lansia.
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Sumber: Haswita & Sulistyowati (2017)
Gambar 2.2
Skala Wajah Menurut Wong-Baker FACES ratting scale
B. Tinjauan Asuhan Keperawatan
1. Asuhan keperawatan dengan gangguan kebutuhan rasa nyaman nyeri
Asuhan keperawatan dengan gangguan kebutuhan kenyamanan/nyeri
terdiri atas lima langkah, yaitu: pengkajian, perumusan diagnosis
keperawatan, penyusunan perencanaan tindakan keperawatan, pelaksanaan
tindakan keperawatan, dan melakukan evaluasi.
a. Pengkajian
Pengkajian adalah langkah awal untuk mengumpulkan data terkait
keluhan nyeri, dan harus dilakukan dengan tepat agar data yang
didapatkan akurat.
Pengkajian nyeri dapat dilakukan dengan cara PQRST yaitu:
1) Paliatif, yaitu faktor yang mempengaruhi gawat/ringannya nyeri.
2) Quality, dari nyeri, seperti rasa tajam, tumpul atau tersayat.
3) Region, yaiu daerah perjalanan nyeri
4) Severity, adalah keparahan atau intensitas nyeri.
5) Time, lama/waktu serangan atau frekuensi nyeri.
b. Diagnosa keperawatan
Komponen terdiri dari masalah, penyebab/gejala (PES) atau terdiri dari
masalah atau penyebab (PE), yang bersifat aktual apabila masalah
kesehatan pasien sudah nyata terjadi, bersifat resiko jika masalah
mungkin terjadi dan bersifat potensial apabila kondisi kesehatan pasien
kemungkinan bisa ditingkatkan.
Dari data pengkajian maka diagnosa keperawatan pada gangguan
kebutuhan kenyamanan adalah :
1) Nyeri akut
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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 3 bulan.
Data yang mendukung:
Gejala dan tanda mayor:
DS:
a). mengeluh nyeri
DO:
a). tampak meringis
b).bersikap protektif (mis. Waspada, posisi menghindari nyeri)
c). gelisah
d). frekuensi nadi meningkat
e). sulit tidur
Gejala dan tanda minor:
DS:
(tidak tersedia)
a). tekanan darah meningkat
b). pola napas berubah
c). nafsu makan berubah
d). proses berfikir terganggu
e). menarik diri
f). berfokus pada diri sendiri
g). diaforesis
sumber: PPNI, SDKI (2017) hal: 175
2) Nyeri kronis
Nyeri kronis adalah pengalaman sensorik atau emosional yang
berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional
dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan
hingga berat dan konstan yang berlangsung lebih dari 3 bulan.
Data yang mendukung:
Gejala dan tanda mayor:
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DS:
a). mengeluh nyeri
b). merasa depresi (tertekan)
DO:
a). tampak meringis
b). gelisah
c). tidak mampu menuntaskan aktivitas
gejala dan tanda minor:
DS:
a). merasa takut mengalami cedera berulang
DO:
a). bersikap protektif (mis. Posisi menghindari nyeri)
b). waspada
c). pola tidur berubah
d). anoreksia
e). fokus menyempit
f). berfokus pada diri sendiri
sumber: PPNI, SDKI (2017) hal: 176
3). Gangguan rasa nyaman
Perasaan kurang senang, lega dan sempurna dalam dimensi
fisik, psikospiritual, lingkungan dan sosial.
Gejala dan tanda mayor:
DS:
a). mengeluh tidak nyaman
DO:
A). gelisah
gejala dan tanda minor:
DS;
a). mengeluh sulit tidur
b). tidak mampu rileks
c). mengeluh kedinginan/kepanasan
d). merasa gatal
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e). mengeluh mual
f). merasa lelah
DO:
a). menunjukkan gejala distres
b). tampak merintih/menangis
c). pola eliminasi berubah
d). postur tubuh berubah
e) iritabilitas
sumber: PPNI, SDKI (2017)
c. Rencana keperawatan
Untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan klien terbebas dari nyeri,
adalah dengan cara mengurangi dan membatasi faktor-faktor yang
menambah nyeri, dengan menerapkan manajemen nyeri menurut
standar intervensi keperawatan indonesia (SIKI, 2018), yaitu:
Tabel 2.2
Intervensi Keperawatan
Diagnosa
Gangguan rasa nyaman
Tujuan:
setelah
dilakukan
asuhan
keperawatan
selama
…x24 jam, diharapkan
status
kenyamanan
meningkat
dengan
kriteria hasil :
1. keluhan tidak
nyaman menurun
(5)
2. gelisah menurun (5)
3. keluhan sulit tidur
menurun (5)
4. lelah menurun (5)
6. pola tidur membaik
(5)

Intervensi utama
Manajemen nyeri
Observasi :
1. Identifikasi lokasi,
karakteristik, durasi,
frekuensi, kualitas,
intensitas nyeri
2. Identifikasi sakala
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
Monitor efek samping
penggunaan analgesik

Intervensi pendukung
1. Aromaterapi
2. Dukungan hypnosis
diri
3. Dukungan
pengungkapan
kebutuhan
4. Dukungan koping
keluarga
5. Dukungan meditasi
6. Edukasi aktivitas/
istirahat
7. Edukasi efek
samping obat
8. Edukasi kemoterapi
9. Edukasi kesehatan
10. Edukasi manajemen
stress
11. Edukasi manajemen
nyeri
12. Edukasi perawatan
stoma
13. Edukasi proses
penyakit
14. Edukasi tehnik
napas
15. Kompres hangat
16. Kompres dingin
17. Konsultasi
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Teraupetik :
1. Berikan terapi
nonfarmakologis untuk
mengurangi rasa nyeri
(mis. TENS. Hypnosis,
akupresur, terapi musk,
terapi pijat,
aroamaterapi, teknik
imajinasi terbimbing,
kompres
hangat/dingin, terapi
bermain)
2. Kontrol lingkungan
yang memperberat rasa
nyeri (mis. Suhu
ruangan, pencahayaan,
kebisingan).
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
merdakan nyeri
3. Anjurkan memonitor
nyeri secara mandiri
4. Anjurkan memonitor
nyeri secara mandiri
5. Ajarkan tehnik
nonfarmakologis untuk
mengurangi rasa nyeri
Kolaborasi :
1. kolaborasi pemberian
anlgetik, jika perlu
Tehnik relaksasai
Observasi :
1. Identifikasi penurunan
tingkat energi,
ketidakmampuan
berkonsentrasi, atau
gejala lain yang
mengganggu
kemmapuan kognitif
2. Identifikasi tehnik
relaksasi yang pernah
efektif digunakan
3. Identifikasi kesediaan,
kamampuan dan
penggunaan tehnik
sebelumnya
4. Periksa ketegangan
otot, frekuensi nadi,

18. Latihan pernapasan
19. Latihan rehabilitasi
20. Manajemen efek
samping obat
21. Manajemen
kenyamanan
22. Manajemen mood
23. Manajemen stress
24. Manajemen terapi
radiasi
25. Pemantaun nyeri
26. Pemberian anlgesik
27. Pemberian obat
28. Pemberian obat
intravena
29. Pemberian obat oral
30. Pemberian obat
topikal
31. Pengaturan posisi
32. Perawatan amputasi
33. Promosi koping
34. Tehnik distraksi
35. Tehnik imajinasi
terbimbing
36. Terapi akupresur
37. Terapi akupuntur
38. Terapi bantuan
hewan
39. Terapi humor
40. Terapi murrutal
41. Terapi musik
42. terapi pemijatan
43. terapi sentuhan
44. transcutaneous
electrical nerve
stimulation (TENS)
45. Yoga
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tekanan darah, dan
suhu sebelum dan
sesudah latihan
5. Monitor respon
terhadap terapi
relaksasi
Teraupetik :
1. Ciptakan lingkungan
lingkungan tenang dan
tanpa gangguan
dengan pencahayaan
dan suhu ruang
nayaman, jika
memungkinkan
2. Berikan informasi
tertulis tentang
persiapan dan prosedur
tehnik relaksasi
3. Gunakan pakaian yang
longgar
4. Gunakan nada suara
lembut dengan irama
lambat dan berirama
5. Gunakan relaksasi
sebagai strategi
penunjang dengan
analgetik atau tindakan
medis lain, jika sesuai
Edukasi :
1. Jelaskan tujuan,
manfaaat batasan dan
jenis relakssai yang
tersedia (mis, musik,
meditasi, napas dalam,
relakssai otot
progresif)
2. Jelaskan secara rinci
intervensi relaksasi
yang dipilih
3. Anjurkan mengambil
posisi nyaman
4. Anjurkan rileks dan
merasakan sensasi
rileksasi
5. Anjurkan sering
mengulangi atau
melatih tehnik yang
dipilih
6. Demonstrasikan dan
latih tehnik relaksasi
(mis, nafas dalam,
peregangan, atau
imajinasi terbimbing)
Perawatan kenyamanan
Observasi:
1. Identifikasi gejala yang
tidak menyenangkan
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(mis. Mual, nyeri,
gatal, sesak)
2. Identifikasi
pemahaman tentang
kondisi, situasi dan
perasaannya
3. Identifikasi masalah
emosional dan spiritual
Teraupetik:
1. Berikan posisi nyaman
2. Berikan kompres
dingin atau kompres
hangat
3. Ciptakan lingkungan
yang nyaman
4. Berikan pemijatan
5. Berikan terapi
akupresur
6. Berikan terapi
hypnosis
7. Dukung keluarga dan
pengasuh terlibat
dalam terapi/
pengobatan
8. Diskusikan mengenai
situasi dan pilihan
terapi/pengobatan yang
diinginkan
Edukasi:
1. Jelaskan mengenai
kondisi dan pilihan
terapi/ pengobatan
2. Ajarkan tehnik
relaksasi
3. Ajarkan latihan
pernapasan
4. Ajarkan tehnik
distraksi dan imajinasi
terbimbing
Kolaborasi:
1. Kolaborasi pemberian
analgesik, antipruritus,
antihistamin, jika perlu

Sumber: (PPNI, SDKI, SLKI, 2019 & SIKI, 2018)
d. Implementasi
Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi nyeri
sesuai dengan rencana tindakan keperawatan yang dirumuskan
yaitu:
1). Mengidentifikasi gejala yang tidak menyenangkan (mis. Mual,
nyeri gatal, sesak)
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2). Mengidentifikasi pemahaman tentang kondisi, situasi dan
perasaannya
3). Mengidentifikasi masalah emosional dan spiritual
4). Memberika posisi nyaman
5). Memberikan kompres hangat
6).Mendukung

keluarga

dan

pengasuh

terlibat

dalam

terapi/pengobatan
7). Mendiskusikan mengenai situsai dan pilihan terapi/pengobatan
8). menjelaskan mengenai kondisi dan pilihan terapi/pengobatan
9). Mengajarkan tehnik relaksasi
10). Mengajarkan latihan pernapasan
11). Berkolaborasi pemberian analgesik, antipruritus, antihistamin
jika perlu
e. Evaluasi
Evaluasi terhadap masalah gangguan rasa nyaman dilakuan dengan
menilai keseluruhan rasa nyaman dan aman secara fisik,
psikologis, spiritual, sosial, budaya dan lingkungan.
1) Keluhan tidak nyaman menurun (5)
2) Gelisah menurun (5)
3) Keluhan sulit tidur menurun (5)
4) Lelah menurun (5)
5) Pola tidur membaik (5)
(PPNI, SDKI, SLKI,2019)
2. Asuhan keperawatan keluarga gangguan kebutuhan rasa nyaman
nyeri
Pengkajian asuhan keperawatan keluarga menurut teori/ model Family
Center Friedman, yaitu:
a. Pengkajian
1. Data umum
a). Identitas kepala keluarga
1) Nama kepala keluarga
2) Umur (KK)
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3) Pekerjaan kepala keluarga
4) Pendidikan kepala keluarga
5) Alamat dan nomor telepon
b) Komposisi anggota keluarga
Tabel 2.3
Komposisi Anggota Keluarga
Nama

Umur

Jenis
Kelamin

Hubungan
dengan KK

Pendidikan

Keterangan

Sumber: Achjar, 2010
c) Genogram
Genogram harus menyangkut minimal 3 generasi, harus
tertera nama, umur, kondisi kesehatan tiap keterangan
gambar.
d) Tipe keluarga
Menurut (Achjar, 2010) tipe keluarga terdiri dari keluarga
tradisional dan non tradisional, dan yang terpilih pada kasus
ini, yaitu:
(1) Keluarga tradisional
Keluarga dengan anak usia remaja yaitu rumah tangga
yang terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.
e) Suku bangsa
(1) Asal suku bangsa keluarga
(2) Bahasa yang dipakai keluarga
(3) Kebiasaan keluarga yang dipengaruhi suku yang dapat
mempengaruhi kesehatan.
f) Agama
(1) Agama yang dianut keluarga
(2) Kepercayaan yang mempengaruhi kesehatan
g) Status sosial ekonomi keluarga
(1) Rata-rata penghasilan seluruh anggota keluarga
(2) Jenis pengeluaran keluarga tipa bulan
(3) Tabungan khusus kesehatan
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(4) Barang (harta benda) yang dimilki keluarga (prabot,
transportasi)
h) Aktivitas rekreasi keluarga
2. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga
Menurut (Maria, 2017)
a) Tahap perkembangan keluarga saat ini
Tidak hanya dari sisi kesehatan, melainkan dari berbagai
sisi. Kesehatan tidak hanya berlaku sendiri, melainkan bisa
terkait dengan banyak sisi.
b) Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi
Keluarga dan setiap anggotanya memiliki peran dan
tugasnya masing-masing. Dari setiap tugas itu, sebaiknya
dibuat daftar mana saja tugas yang telah diselesaikan.
c) Riwayat keluarga inti
Tidak hanya dikaji tentang riwayat kesehatan masingmasing anggota keluarga, meainkan lebih luas lagi. Apakah
ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit yang
beresiko menurun, bagaimana pencegahan penyakit yang
beresiko menurun, bagaimna pencegahan penyakit dengan
imunisasi, fasilitas kesehatan apa saja yang pernah di akses,
riwayat penyakit yang pernah diderrita, serta riwayat
perkembangan dan kejadian-kejadian atau pengalaman
yang berhubungan dengan kesehatan.
d) Riwayat keluarga sebelumnya
Riwayat keluarga besar dari pihak suami dan istri juga
dibutuhkan. Hal ini dikarenakan ada penyakit yang bersifat
genetic atau berpotensi menurun kepada anak cucu, jika hal
ini dapat di deteksi lebih awal, dapat dilakukan berbagai
pencegahan atau antisipasi.
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3. Lingkungan
Menurut (Achjar, 2010)
a) Karakteristik rumah
1) Ukuran rumah (luas rumah)
2) Kondisi dalam dan luar rumah
3) Kebersihan rumah
4) Ventilasi rumah
5) Saluran pembuangan air limbah
6) Air bersih
7) Pengelolaan sampah
8) Kepemilikan rumah
9) Kamar mandi
10) Denah rumah
b) Karakteristik tetangga dan komunitas tempat tinggal
(1) Apakah ingin tinggal dengan satu suku saja
(2) Aturan dan kesepakatan penduduk setempat
(3) Budaya setempat yang mempengaruhi kesehatan
c) Mobilitas geografis keluarga
(1) Apakah keluarga sering pindah rumah
(2) Dampak pindah rumah terhadap kondisi keluarga (apakah
menyebabkan stress)
d) Perkumpulan keluarga dan interaksi pada masyarakat
(1) Perkumpulan atau organisasi social yang diikuti oleh keluarga
(2) Digambarkan dalam ecomap
e) Sisitem pendukung keluarga
Termasuk siapa saja yang terlibat bila keluarga mengalami
masalah.
4. Struktur keluarga
Menurut (Maria, 2017)
(a) Pola komunikasi keluarga
Perawat diharuskan untuk melakukan observasi terhadap seluruh
anggota keluarga dalam berhubungan satu sama lain. Komunikasi
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yang berjalan baik mudah diketahui dari anggota keluarga yang
menjadi pendengar yang baik, pola komunikasi yang tepat,
penyampaian pesan yang jelas, keterlibatan persaan dalam
berinteraksi.
(b) Struktur kekuatan keluarga
Keluarga diukur dari peran dominan anggota keluarga. pleh sebab
itu, seorang perawat membutuhkan data tentang siapa yang
dominan dalam mengambil kepuusan untuk keluarga, mengelola
anggaran, tempat tinggal, tempat kerja, mendidik anak dan lain
sebagainya.
(c) Struktur peran keluarga
Setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing tidak
ada satupun anggota keluarga yang terlepas dari perannya, baik
dari orangtua maupun anak-anak. Peran ini berjalan dengan
sendirinya, meski tanpa disepakati terlebih dahulu. Akan tetapi
jika peran ini tidak berjalan dengan baik, maka ada anggota
keluarga yang terganggu. Misalnya anak yang harus belajar atau
bermain, jika tak melakukannya, tentu orangtua akan gelisah.
Begitu pula jika orangtua atau ayah tidak bekerja, tentu anggota
keluarga akan kesulitan memenuhi kebutuhannya.
(d) Nilai dan norma keluarga
Menjelaskan mengenai nilai norma yang dianut keluarga yang
berhubungan dengan kesehatan (Setiadi, 2008).
5. Fungsi keluarga
Menurut (Maria, 2017)
(a) Fungsi afektif
(1) Bagaimana pola kebutuhan keluarga dan responnya?
(2) Apakah individu merasakan individu lain dalam keluarga?
(3) Apakah pasangan suami istri mampu menggambarkan
kebutuhan persoalan dan anggota yang lain?
(4) Bagaimana sensitivitas antar anggota keluarga?
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(5) Bagaiman keluarga menanamkan perasaan kebersamaan
dengan anggota keluarga?
(b) Fungsi sosialisasi
Menurut (Achjar, 2010)
(1) Bagaimana memperkenalkan anggota keluarga dengan dunia
luar
(2) Interaksi dan hubungan dengan keluarga (Achjar, 2010)
(c) Fungsi perawatan keluarga
(1) Kondisi perawatan kesehatan seluruh anggota keluarga
(2) Bila ditemukan data maladaftif, langsung lakukan penjajakan
tahap II (berdasarkan 5 tugas keluarga seperti bagaimana
keluarga mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat
anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan dan
memanfaatkan fasilitas kesehatan).
6. Stres dan koping keluarga
a) Stressor jangka pendek
Stressor yang dialami keluarga tetapi bisa ditangani dalam jangka
waktu kurang dari 6 bulan.
b) Sressor jangka panjang
Stressor yang dialami keluarga yang waktu penyelesainnya lebih
dari 6 bulan (Maria, 2017).
c) Kemampuan keluarga berespon terhadap situasi stressor
Mengkaji sejauh mana keluarga berespon terhadap situasi atau
stressor (Setiadi, 2008).
d) Strategi koping yang digunakan
Strategi

apa

yang

digunakan

keluarga

bila

menghadapi

permasalahan (Setiadi, 2008).
7. Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik dari mulai kepala hingga ektremitas bawah (head to
toe).
8. Harapan keluarga
a) Terhadap masalah kesehatan keluarga
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b) Terhadap petugas kesehatan yang ada (Achjar, 2010).
b. Analisa data
Setelah dilakukan pengkajian, selanjutnya data di analisa untuk dapat
dilakukan perumusan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan
disusun berdasarkan jenis diagnosis seperti :
1) Diagnosis sehat/wellness
Diagnosis sehat/wellness, digunakan bila keluarga mempunyai
potensi untuk ditingkatkan, belum ada data maladaptive.
Perumusan diagnosis keperawatan keluarga potensial, hanya
terdiri dari dari komponen problem (P) saja atau P (problem) dan
S (symptom/sign), tanpa komponen etiologi (E).
2) Diagnosis ancaman (risiko)
Diagnosis ancaman, digunakan bila belum terdapat paparan
masalah kesehatan, namun sudah ditemukan beberapa data
maladaptive

yang

memungkinkan

timbulnya

gangguan.

Perumusan diagnosis keperawatan keluarga resiko, terdiri terdiri
dari problem (P), etiologi (E) dan symptom/sign (S).
3) Diagnosis nyata/gangguan
Diagnosis

gangguan,

digunakan

bila

sudah

timbul

gangguan/masalah kesehatan di keluarga didukung dengan
adanya

beberapa

data

maladaptive.

Perumusan

diagnosis

keperawatan keluarga nyata/gangguan, terdiri dari problem (P),
etiologi (E) dan symptom/sign (S). Perumusan problem (P)
merupakan respon terhadap gangguan pemenuhan kebutuhan
dasar. Sedangkan etiologi (E) mengacu pada 5 tugas keluarga
yaitu:
a) Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah, meliputi :
1) Persepsi terhadap keparahan penyakit
2) Pengertian
3) Tanda dan gejala
4) Persepsi keluarga terhadap masalah
b) Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan, meliputi:
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1) Sejauh mana keluarga mengerti mengenai sifat dan
luasnya masalah
2) Masalah dirasakan keluarga
3) Keluarga menyerah terhadap masalah yang dialami
4) Sikap negatif terhadap masalah kesehatan
5) Informasi yang salah
c) Ketidakmampuan keluarga merawat anggota yang sakit,
meliputi:
1) Bagaiman keluarga mengetahui keadaan sakit
2) Sifat dan perkembangan perawatan yang dibutuhkan
3) Sumber-sumber yang ada dalam keluarga
4) Sikap keluarga terhadap yang sakit
d) Ketidakmampuan

keluarga

memodifikasi

lingkungan,

meliputi:
1) Keuntungan/manfaat pemeliharaan lingkungan
2) Pentingnya hygene sanitasi
3) Upaya pencegahan penyakit
e) Ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan,
meliputi:
1) Keberadaan fasilitas kesehatan
2) Keuntungan yang di dapat
3) Pengalaman keluarga yang kurang baik
4) Pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh keluarga
sebelum menentukan diagnose keperawatan tentu harus
menyusun prioritas masalah dengan menggunakan
proses skoring seperti pada tabel:
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Tabel 2.4
Skoring Prioritas Masalah Keperawatan Keluarga
No
1

2

3

4

Kriteria
Sifat masalah
a. Tidak/kurang sehat
b. Ancaman kesehatan
c. Keadaan sejahtera
Kemungkinan masalah dapat diubah
a. Mudah
b. Sebagian
c. Tidak dapat
Potensi masalah untuk dicegah
a. Tinggi
b. Cukup
c. Rendah menonjolnya masalah
Masalah yang benar-benar harus ditangani
a. Ada masalah tetapi tidak segera ditangani
b. Masalah tidak dirasakan

Nilai

Bobot

3
2
1

1

2
1
0

2

3
2
1

1

2
1
0

1

Sumber: Maria, 2017
Skoring
a. Tentukan angka dari skor tertinggi terlebuh dahulu.
b. Biasanya angka tertinggi adalah 5.
c. Skor yang dimaksud diambil dari skala prioritas.
d. Tentukan skor pada setiap kriteria.
e. Skor dibagi dengan angka tertinggi.
f. Kemudian dikalikan dengan bobot skor.
g. Jumlah skor dari semua kriteria.
h. Diagnosa yang mungkin muncul
1) Gangguan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman pada nona x
berhungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal
masalah disminore.
c. Intervensi keperawatan
Rencana suahan keperawatan pada keluarga yang mengalami
gangguan rasa nyaman nyeri pada disminore adalah peningkatan
kognitif dan psikomotor dilakukan dengan pendidikan kesehatan dan
demonstrasi serta redemonstrasi tindakan keperawatan keluarga.
1). Memperluas dasar pengetahuan keluarga tentang gangguan rasa
nyaman nyeri disminore.
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2). Berdiskusi dengan keluarga tentang, konsekuensi yang akan timbul
jika gangguan rasa nyaman nyeri disminore tidak ditindaklanjuti,
dan memberikan alternatif tindakan yang mungkin dapat diambil.
3). Memberiakn pendidikan kesehatan tentang cara merawat gangguan
rasa nyaman nyeri disminore dan mendemonstrasikan tindakan yang
diperlukan.
4). Membantu keluarga mencari cara untuk menghindari adanya
ancaman dan perkembangan kepribadian anggota keluarga, membantu
keluarga memperbaiki fasilitas fisik yang ada, menghindari ancaman
psikologis dengan memperbaiki pola komunikasi, memperjelas peran
masing-masing anggota keluarga dan mengembangkan kesanggupan
keluarga untuk memenuhi kebutuhan psikososial.
5). Menjelaskan tentang fasilitas kesehatan yang ada dimasyarakat serta
manfaat dan cara memanfaatkannya.
d. Tindakan Keperawatan (Implementasi)
Pelaksanaan tindakan keperawatan yang telah direncanakan
adalah dengan menerapkan tehnik komunikasi teraupetik. Dalam
melaksanakan tindakan keperawatan perlu melibatkan seluruh anggota
keluarga dan selama tindakan keperawatan dilaksanakan, perawat perlu
melibatkan seluruh anggota keluarga dan selama tindakan keperawatan
dilaksanakan, perawat perlu memantau respon verbal dan nonverbal
pihak keluarga.
Tindakan keperawatan keluarga mencakup hal-hal sebagai berikut:
a). Menstimulasi keluarga untuk mengenal masalah kesehatan dan
kebutuhan kesehatan dengan cara:
(1). Memberikan informasi tentang gangguan rasa nyaman nyeri.
(2). Memberikan kebutuhan dan harapan tentang kesehatan.
b). Menstimulasi keluarga untuk memutuskan tindakan tepat, dengan
cara:
(1). Mengidentifikasi konsekuensi tidak melakukan tindakan tepat
saat mengalami gangguan rasa nyaman nyeri.
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(2). Mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki keluarga yang
bisa digunakan untuk menindaklanjuti gangguan rasa nyaman
nyeri.
c). Memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang
sakit dengan cara:
(1). Mendemonstrasikan cara perawatan gangguan rasa

nyaman

nyeri
(2). Menggunakan alat dan fasilitas yang ada dirumah.
d). membantu keluarga untuk menemukan cara bagaimana membuat
lingkungan menjadi sehat, yaitu dengan cara:
(1). Menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan keluarga.
(2). Melakukan perubahan lingkungan keluarga seoptimal mungkin.
e). Memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang
ada. Sumber, (Padila, 2018).
e. Evaluasi
Evaluasi adalah tindakan untuk melengkapi proses keperawatan menilai
seberapa

jauh

diagnosa

keperawatan,

rencana

keperawatan

dan

pelaksanaannya sudah berhasil dicapai. Mengukur pencapaian tujuan
melalui beberapa aspek berikut:
1) Kognitif (pengetahuan)
Untuk mengukur pemhaman klien dan keluarga setelah diberikan
pendidikan kesehatan dan diajarkan tehnik-tehnik perawatan tertentu
sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami. Metode yang dapat
dilakukan adalah observasi respon verbal dan nonverbal dari klien dan
keluarga, serta mendapatkan masukan dari anggota keluarga lain.
2). Afektif (status emosional)
Penilaian ini cendrung ke penilaian subjektif yang sangat sulit
diukur. Metode yang dapat dilakukan adalah abservasi respon verbal
dan nonverbal dari klien dan keluarga, serta mendapatkan masukan dari
anggota keluarga lain.
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3). Psikomotor (tindakan yang dilakukan)
Mengukur kemampuan klien dan keluarga dalam melakukan suatu
tindakan terjadinya perubahan prilaku pada klien dan keluarga. Setelah
mengajarkan cara merawat gangguan rasa nyamna nyeri disminore klien
diminta kembali untuk mempraktikkan cara merawat gangguan rasa
nyaman nyeri disminore.

C. Tinjauan konsep penyakit
1. Pengertian disminore
Disminore atau menstruasi yang menimbulkan nyeri merupakan
salah satu masalah ginekologi yang paling umum dialami wanita dari
berbagai tingkat usia. Diperkirakan wanita Amerika kehilangan 1,7 juta
hari kerja setiap bulan akibat dismenore. Dismenore atau nyeri haid
merupakan salah satu keluhan ginekologi yang paling umum pada
perempuan muda yang datang ke klinik atau dokter. Hampir semua
perempuan mengalami rasa tidak enak diperut bagian bawah dan biasanya
juga disertai mual, pusing, bahkan pingsan. Dengan demikian, istilah
dismenore hanya digunakan jika nyeri haid demikian hebat sehingga
memaksa penderita untuk istirahat meninggalkan pekerjaan atau aktivitas
rutinnya sehari-hari selama beberapa jam atau beberapa hari. Istilah ini
juga dapat digunakan jika nyeri haid yang terjadi membuat perempuan
tersebut tidak bisa beraktivitas secara normal dan memerlukan obat atau
penanganan khusus.
Secara etimologi, dismenorea berasal dari kata dalam bahasa
Yuanani kuno (Greek). Kata tersebut berasal dari dys yang berarti sulit,
nyeri, abnormal; meno yang berarti bulan; dan rrhea yang berarti aliran
atau

arus.

Dengan

demikian,

secara

singkat

dismenorea

dapat

didefinisikan sebagai aliran menstruasi yang sulit atau menstruasi yang
mengalami nyeri. Penanganan dismenorhea secara optimal sangan
tergantung dari pemahaman terhadap factor yang mendasarinya.
Nyeri haid merupakan suatu gejala dan bukan suatu penyakit. Istilah
disminorea biasa dipakai untuk nyeri haid yang cukup berat. Dalam
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kondisi ini, penderita harus mengobati nyeri tersebut dengan analgesic
atau memeriksakan diri ke dokter dan mendapatkan penaganan, perawatan,
atau pengobatan yang tepat. Dismenorea berat adalah nyeri haid yang
disertai mual, muntah, diare, pusing, nyeri kepala, dan kadang-kadang
pingsan. Jika sudah demikian, penderita tidak boleh menganggap remeh
dan harus segera memeriksakan diri ke dokter. Penanganannya pun akan
dilakukan secara menyeluruh dengan memeriksa kondisi kesehatan dan
latar belakang, serta riwayat dalam keluarga. bisa jadi, kondisi nyeri
tersebut dipicu oleh penyakit lain. (Anurogo & Wulandari, 2011).
2. Penyebab nyeri haid/dismenorea
Secara umum, nyeri haid muncul akibat kontraksi disritmik
miometrium yang menampilkan suatu gejala atau lebih, mulai dari nyeri
yang ringan sampai berat di perut bagian bawah, bokong, dan nyeri
spasmodic di sisi medial paha.
1) Penyebab dismenorea primer
a. Factor endokrin. Rendahnya kadar progesterone pada akhir fase
corpus luteum. Hormone progesterone menghambat atau mencegah
kontraktilitas uterus sedangkan hormone esterogen merangsang
kontraktilitas uterus. Di sisi lain, endometrium dalam fase sekresi
memproduksi prostaglandin F2 sehingga menyebabkan kontraksi
otot-otot polos. jika kadang prostaglandin yang berlebihan
memasuki peredaran darah maka selain dismenorea dapat juga
dijumpai efek lainnya seperti nausea (mual), muntah, diare
flushing (respon involunter tak terkontrol dari sistem saraf memicu
pelebaran pembuluh kapiler kulit, dapat berupa warna kemerahan
atau

sensasi

prostaglandin

panas).

Jelaslah

memegang

peranan

bahwa

peningkatan

penting

pada

kadar

timbulnya

dismenorea primer.
b. Kelainan oraganik, seperti retrofleksia uterus (kelainan letak-arah
anatomis rahim), hipoplasia uterus (perkembangan rahim yang tak
lengkap), obstruksi kanalis servikalis (sumbatan saluran jalan
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lahir), mioma submukosa bertangkai (tumor jinak yang terdiri dari
jaringan otot), dan polip endometrium.
c. Faktor kejiwaan atau gangguan psikis, seperti rasa bersalah,
ketakutan seksual, takut hamil, hilangnya tempat berteduh, konflik
dengan masalah jenis kelaminnya, dan imaturitas (belum mencapai
kematangan).
d. Faktor konstitusi, seperti anemia dan penyakit menahun juga dapat
mempengaruhi timbulnya dismenorea.
e. Factor alergi, penyebab alergi adalah toksin haid. Menurut riset,
ada hubungan antara dismenorea dengan urtikaria (biduran),
migrant, dan asm (Anurogo & Wulandar, 2011).
2) Penyebab dismenorea sekunder
Beberapa penyebab dismenorea sekunder antara lain :
a. Intrauterine contraceptive devices (alat kontrasepsi dalam rahim).
b. Adenomyosis (adanya endometrium selain di rahim).
c. Uterine myoma (tumor jinak rahim yang terdiri dari jaringan otot),
terutama mioma submukosum (bentuk mioma uteri).
d. Uterine polyps (tumor jinak rahim).
e. Adhesions (pelekatan).
f. Stenosis atau struktur servik, struktur kanalis servikalis, varikosis
pelvic, dan adanya AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim).
g. Ovarium cysts (kista ovarium).
h. Ovarium torsin (sel elur terpuntir atau terpelintir).
i. Pelvic congestion syndrome (gangguan atau sumbatan di panggul).
j. Uterine leiomyoma (tumor jinak otot rahim).
k. Mitteelschmeerz (nyeri saat pertengahan siklus ovulasi).
l. Psycogenic pain (nyeri paikogenik).
m. Endometriosis pelvis (jaringan endometrium yang berada di
panggul).
n. Penyakit radang panggul kronis.
o. Tumor ovarium, polip endometrium.
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p. Kelainan letak uterus seperti retrofleksi, hiperantefleksi, dan
retrofleksi terfiksasi.
q. Faktor psikis, seperti takut tidak punya anak, konflik dengan
pasangan, gangguan libido.
r. Allen-masters syndrome (kerusakan lapisan otot di panggul
sehingga pegerakan serviks atau leher rahim meningkat abnormal).
Sindrom masters allen ditandai dengan: nyeri perut bagian bawah
yang akut, nyeri saat bersenggama (dyspareunia), kelelahan yang
sangat (excessive fatigue), nyeri panggul secara umum (general
pelvic pain), dan nyeri punggung (backache). Selain itu, dokter juga
menjumpai adanya tanda-tanda peradangan di lapisan perut
(peritoneal inflammation). Semua penderita memiliki riwayat
pernah hamil.dalam literature, sindrom ini disebut juga dengan
istilah traumatic laceration of uterine support. (Anurogo &
Wulandari, 2011).
3. Klasifikasi dismenorea dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Dismenorea primer (esensial, intrinsic, idiopati)
Dismenorea primer adalah nyeri haid yang dijumpai tanpa kelainan
alat-alat genital yang nyata. Dismenorea primer biasanya terjadi
dalam 6-12 bulan pertama setelah haid pertama segera setelah
siklus ovulasi teratur ditentukan selama menstruasi, sel-sel
endometrium

yang

terkelupas

melepaskan

prostaglandin

(kelompok persenyawaan mirip hormone kuat yang terdiri dari
asam lemak esensial.
b. Dismenorea sekunder (ekstrinsik, yang diperoleh acquired).
Dismenorea sekunder dapat terjadi kapan saja setelah haid
pertama, tetapi yang paling sering muncul di usia 20-30 tahunan,
setelah tahun-tahun normal dengan siklus tanpa nyeri.
4. Patofisiologi dismenorea
a. Dismenorea primer
Prostaglandin
memengaruhi

merangsang

pembuluh

darah;

otot
biasa

uterus

(rahim)

digunakan

dan
untuk
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menginduksi aborsi atau kelahiran yang menyebabkan iskemia
uterus (penurunan suplai darah ke rahim) melalui kontraksi
myometrium

(otot

dinding

rahim)

dan

vasoconstriction

(penyempitan pembuluh darah). Peningkatan kadar prostaglandin
telah terbukti ditemukan pada cairan haid pada perempuan dengan
dismenorea berat, kadar ini memang meningkat terutama selama
dua hari pertama haid. Vasopressin (disebut juga: antidiuretic
hormone, suatu hormone yang disekresi oleh lobus posterior
kelenjar

pituitary

yang

meyempitkan

pembuluh

darah,

meningkatkan tekanan darah mengurangi pengeluaran excretion =
air seni) juga memiliki peran yang sama.
Riset terbaru menunjukkan bahwa pathogenesis dismenorea
primer adalah karena prostaglandin F2 alpha (PGF2 alpha), suatu
stimulant miometrium yang kuat dan vasoconstrictor (penyempit
pembuluh darah) yang ada di endometrium sekretori. Respon
terhadap inhibator (penghambat) prostaglandin pada pasien dengan
dismenorea mendukung pernyataan bahwa dismenorea diperantarai
oleh prostaglandin. Banyak bukti kuat menghubungkan dismenorea
dengan kontraksi uterus yang memanjang dan penurunan aliran
darah ke miometrium.
Kadar prostaglandin yang meningkat ditemukan dicairan
endometrium perempuan dengan dismenorea dan berhubungan
baik dengan derajat nyeri. Peningkatan endometrial prostaglandin
di endometrium yang mengikuti penurunan progesterone pada
akhir fase luteal menimbulkan peningktana tonus miometrium dan
kontaksi uterus yang berlebihan. Leukotriene (suatu produk
pengubahan metabolisme asam arakidonat, bertanggung jawab atas
terjadinya contraction (penyusutan atau penciutan) otot polos
(smooth muscle) proses peradangan juga telah diterima ahli untuk
mempertinggi sensitivitas nyeri serabut di uterus. Jumlah
leukotriene yang signifikan telah ditunjukan di endometrium
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perempuan penderita dismenorea primer yang tidak merespon
terapi antagonis prostaglandin.
Hormone pituitary posterior, vasopressin terlibat pada
hipersensitivitas miometrium, mengurangi aliran darah uterus, dan
nyeri pada penderita dismenorea primer. Peranan vasopressin di
endometrium dapat berhubungan dengan sintesis dan pelepasan
prostaglandin. Hipotesis neuronal juga telah direkomendasikan
untuk pathogenesis dismenorea primer.
Bila tidak terjadi kehamilan

Regresi Korpus luteum

Progesterone menurun

Penyakit: endometriosis,
inflamasi pelvis,
adenomiosisi, kista ovarium,
kelalaian otak

Disminorea sekunder

Labilisasi membran lisosom

Enzyme fosfolipase A, meningkat

Nyeri haid

MK: Nyeri

MK: Intoleransi
aktivitas

Hidrolisis senyawa fosfolipid

Terbentuk asam arakidonat

Prostaglandin
PGE 2

PGF 2a

Meningkatkan
sensitifitas &
menurunkan ambang
rasa sakit pada ujung
saraf eferen nervus
pelvicus

PGE 2& PGF 2a dalam darah meningkat
MK: Intoleransi
aktivitas

Myometrium terangsang
Meningkatkan kontraksi & disritmia uterus

Iskemia

Disminore primer

Nyeri haid

Sumber : (Anurogo & Wulandari, 2011)
Gambar 2.3
Pathways Dismenore

MK: Nyeri

MK: Ansietas
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5. Tanda dan gejala
a. Dismenore primer
Dismenore primer hampir selalu terjadi saat siklus ovulasi
(ovulatory cycles) dan biasanya muncul dalam setahun setelah haid
pertama. Pada dismenorea primer klasik, nyeri dimulai bersamaan
dengan onset haid atau hanya sesaat sebelum haid dan bertahun
atau menetap selama 1-2 hari. Nyeri dideskripsikan sebagai
spamodik dan menyebar ke bagian belakang (punggung) atau paha
atas atau tenagah.
Berhubungan dengan gejala-gejala umum, seperti berikut:
1) Malaise (rasa tidak enak badan)
2) Fatique (lelah)
3) Nausea (mual) dan vomiting (muntah)
4) Diare
5) Nyeri punggung bawah
6) Sakit kepala
7) Kadang-kadang dapat juga disertai vertigo atau sensasi jatuh,
perasaan cemas, gelisah, hingga jatuh pingsan
8) Berlangsung sekitar 48-72 jam, sering mulai beberapa jam
sebelum atau sesaat setelah haid, selain itu juga terjadi nyeri
perut atau nyeri seperti saat melahirkan dan hal ini sering
ditemukan pada pemeriksaan pelvis yang biasa atau pada
rektum.
Menurut Laurel D. Edmundson (2006), dismenorea primer
memiliki ciri khas sebagai berikut :
1) Onset dalam 6-12 bulan setelah haid pertama
2) Nyeri pelvis atau perut bawah dimulai dengan onset haid dan
berakhir selama 8-72 jam
3) Nyeri punggung
4) Nyeri paha di medial atau anterior
5) Sakit kepala
6) Diare
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7) Nausea (mual) atau vomiting (muntah)
Menurut Ali Badziad (2003), karakteristik dismenorea primer
dapat diuraikan seperti berikut :
1) Nyeri sering ditemukan pada usia muda.
2) Nyeri sering timbul segera setelah haid mulai teratur.
3) Nyeri sering terasa sebagai kejang uterus dan kadang disertai
mual, muntah, diare, kelelahan, dan nyeri kepala.
4) Nyeri haid timbul mendahului haid dan meningkat pada hari
pertama atau kedua haid.
5) Jarang ditemukan kelainan genitalia pada pemeriksaan
ginekologis.
6) Cepat

memberikan

respons

terhadap

pengobatan

medikamentosa.
b. Dismenorea sekunder
Nyeri dengan pola yang berbeda didapatkan pada dismenorea
sekunder yang terbatas pada onset haid. Ini biasanya berhubungan
dengan perut besar atau kembung, pelvis terasa berat, dan nyeri
punggung. Secara khas, nyeri meningkat secara progresif selama
fase luteal dan akan memuncak sekitar onset haid.
Berikut adalah tanda dan gejala dari dismenorea sekunder :
1) Dismenorea terjadi selama siklus pertma atau kedua setelah
haid pertama.
2) Dismenorea dimulai setelah usia 25 tahun.
3) Terdapat ketidaknormalan pelvis dengan pemeriksaan fisik,
pertimbangkan

kemungkinan

endometriosis,

pelvic

inflammatory disease (penyakit radang panggul), dan pelvic
adhesion (perlengketan pelvis).
4) Sedikit atau tidak ada respon terhadap obat golongan NSAID
(nonsteroidal anti-inflammatory drug) atau obat anti-inflamasi
non-steroid, kontrasepsi oral, atau keduanya.
Menurut Laurel D. Edmundson (2006), dismenorea sekunder
memilki ciri khas sebagai berikut :
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1) Onset pada usia sekitar 20-30 tahun,setelah siklus haid yang
relative tidak nyeri di masa lalu.
2) Infeltilitas.
3) Darah haid yang banyak perdarahan yang tidak teratur.
4) Rasa nyeri saat berhubungan seks.
5) Vaginal discharge (keluar cairan yang tidak normal dari
vagina).
6) Nyeri perut bawah atau pelvis selama waktu selain haid.
7) Nyeri yang tidak berkurang dengan terapi NSAID.
Karakteristik dismenorea sekunder menurut Ali Badziad (2003)
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1) Lebih sering ditemukan pada usia tua dan setelah dua tahun
mengalami siklus haid teratur.
2) Nyeri dimulai saat haid dan meningkat bersamaan dengan
keluarnya darah haid.
3) Sering ditemukan kelainan ginekologis.
Tabel 2.5
Perbedaan Tanda dan Gejala Dismenore Primer dan
Dismenore Sekunder
Dismenorea primer
Onset
(serangan
pertama)
secara
mendadak terjadi setelah menarche
(menstruasi pertama).
Nyeri perut atau panggul bawah biasanya
berhubungan dengan onset aliran
menstruasi dan berlangsung selama 8-72
jam.
Dapat terjadi nyeri pada paha dan
punggung. Sakit/nyeri kepala, diare
(mencret) nausea (mual), dan vomiting
(muntah).
Tidak
dijumpai
pemeriksaan fisik

pada

kelainan

Sumber: Anurogo & Wulandari, 2011

Dismenorea sekunder
Onset dapat terjadi di waktu apapun
setelah menarche (umumnya setelah
usia 25 tahun).
Wanita dapat mngeluh perubahan
waktu serangan pertma nyeri selama
siklus haid atau dalam intensitas
nyeri.
Gejala
ginekologis
(kelainan
kandungan) lainnya dapat terjadai,
misalnya nyeri saat bersenggama
(dyspareunia) dan siklus haid
memanjang (menorrhagia).
Ada kelainan panggul (pelvic) pada
pemeriksaan fisik.
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6. Penatalaksanaan
a. Penatalaksanaan farmakologi
b. Pada nyeri haid dapat menngunakan anlgetika (obat anti sakit) dan
obat non-steroidanti inflamasi (NSAID) seperti asam mefenamat,
ibuprofen, piroxicam dan lain-lain (Marlina, 2009).
c. Penatalaksanaan non-farmakologi
Yaitu melakukan olahraga ringan, tehnik relaksasi dan kompres
hangat atau dingin pada daerah yang nyeri (Marlina, 2009). Dan
juga dapat melakukan langkah-langkah pengobatan sebagai
berikut:.
1) Hindari stres. Sebisa mungkin hidup dengan tenang dan
bahagia. Tidak usah terlalu banyak pikiran, terutama pikiran
negatif yang menimbulkan kecemasan-kecemasan. Putuskan
saja untuk bersyukur apapun keadaan kita dan lebih ikhlas
dalam menjalani hidup.
2) Miliki pola makan yang teratur dengan asupan gizi yang
memadai, memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna.apabila tidak
tahu berapa kadar dan porsi gizi yang diperlukan setiap hari
agar sesuai dengan keperluan, datanglah ke dokter atau ahli
gizi. Sayur dan buah-buahan mutlak diperlukan untuk hidup
sehat.
3) Saat menjelang haid, sebisa mungkin menghindari makanan
yang cendrung asam dan pedas.
4) Istirahat yang cukup, menjaga kondisi agar tidak terlalu lelah,
dan tidak menguras energy secara berlebihan.
5) Tidur yang cukup, sesuai standar keperluan masing-masing 6-8
jam sehari sesuai dengan kebiasaan.
6) Rajin minum susu dengan kalsium tinggi. Jika tidak gemar
minum susu, bisa diganti dengan makanan atau suplemen
tinggi kalsium. Konsultasikan pada dokter untuk mendapatkan
porsi yang sesuai.

49

7) Lakukan olahraga secara teratur setidaknya 0 menit setiah hari.
Olahraga yang dipilih tidak harus olahraga berat. Anda dapat
sekedar berjalan-jalan santai selama 30 menit, joging ringan,
senam ringan, maupun bersepeda. Pilihlah yang paling sesuai
dengan kondisi masing-masing. Olahraga secara teratur dapat
memperlancar aliran darah pada otot di sekitar rahim sehingga
akan meredakan rasa nyeri pada saat haid.
8) Lakukan peregangan (stretching) anti nyeri haid setidaknya 5-7
hari sebelum haid. Untuk dapat memastikan waktu secara tepat,
buatlah kalender haid untuk mencatat jadwal datang dan
berakhirnya haid setiap bulan. Peregangan ini dilakukan untuk
meredakan nyeri haid. Caranya adalah sebagai berikut :
a) Lakukan pemanasanan ringan dengan berlari-lari ditempat.
Tarik napas dalam dan hembuskan secara perlahan-lahan
dan sealami mungkin. lakukan secukupnya, kemudian
lemaskan otot-otot tangan, kaki, pinggang, dan leher.
b) Setelah itu berbaringlah di matras dengan posisi telentang
dengan kedua tangan di samping badan rapatkan kedua
kaki hingga membentuk sudut 90 derajat dan tahan selama
beberapa detik. Setelah itu luruskan kaki hingga menyentuh
atas muka. tahan beberapa detik, lalu kembalikan pada
posisi semula saat kaki lurus. Ulangi gerakan ini hingga 8
kali.
c) Ambil napas untuk memulihkan energy. Baringkan badan
dengan posisi telentang. Kedua tangan lurus di atas kepala.
Angkat kedua kaki dengan posisi lurus bersamaan dengan
badan hingga membentuk sudut 120 derajat. Setelah itu,
raihlah lutut dengan kedua tangan. Tahan posisi ini
sehingga beberapa detik. Setelah itu, kembalikan pada
posisi semula.ulangi gerakan ini hingga 8 kali. Setelah itu
cukup beristirahat. Lakukan gerakan ini setiap hari
sepanjang 5-7 hari sebelum hari.
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9) Menjelang haid, cobalah berendam dengan air hangat yang
diberi garam mandi dan beberapa tetea minyak esensial bunga
lavender atau sesuai dengan selera masing masing. Kedua
bahan ini dapat dibeli di spa atau took-toko bahan kecantikan.
Berendamlah selama 10-15 menit dan rasakan kesegaran serta
rileks di seluruh tubuh. Cara ini membantu memperlancar
peredaran darah dalam tubuh sehingga mencegah terjadinya
nyeri haid.
10) Usahan tidak mengomsumsi obat-obatan anti nyeri jika semua
cara pencegahan tersebut tidak mengatasi nyeri. Lebih baik
segera kunjungi dokter untuk mengetahui penyebab nyeri haid
yang berkepanjangan. Bisa saja ada kelainan rahim atau
penyakit lainnya.
11) Selama masa haid jangan melakukan olahraga berat atau
bekerja berlebihan sehingga menyebabkan kelelahan.
12) Hindari mengonsumsi alkohol rokok, kopi, mapun cokelat
karena akan memicu bertambahnya kadar esterogen.
13) Jangan makan segala sesuatu yang ingin secara berlebihan,
misalnya es krim. Perbanyak makan buah, sayur makanan
berkadar lemak rendah, konsumsi vitamin E, vitamin B6, dan
minyak ikan untuk mengurangi peradangan.
14) Suhu panas merupakan ramuan tua yang perlu dicoba. Gunakan
heating pada (bantal pemanas), kompres handuk atau botol
berisi air panas di perut dan punggung bawah, serta minum
minuman yang hangat. Pengaruhnya akan langsung meredakan
nyeri.
15) Terapi alternative yamg patut dicoba adalah memvisualisasikan
bahwa haid tidak sakit dan tidak perlu mengganggu aktivitas.
Pemusatan pikiran bahwa haid tetap nyaman dan bisa
beraktivitas

seperti

biasa

sangatlah

penting.

Ini

akan

menyebabkan tubuh bereaksi membentengi diri sehingga dapat
terjadi tanpa nyeri.
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16) Pijatan dengan aroma terapi dapat mengurangi rasa tidak
nyaman.

Pijaan

yang

ringan

dan

melingkar

dengan

menggunakan telunjuk pada perut bagian bawah akan
membantu mengurangi nyeri haid.
17) Mendengarkan musik, membaca buku atau menonton film juga
dapat membantu mengurangi rasa sakit.
(Anurogo & Wulandari, 2011)
7. Pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada klien dengan
disminore adalah:
a) Tes laboratorium
1) Pemeriksaan darah lengkap: normal
2) Urinalisis: normal
b) Tes diagnostic tambahan
1) Laparaskopi: penyikapan atas adanya endometriosis atau
kelainan pelvis lain.

D. Tinjauan konsep keluarga
1. Pengertian keluarga
Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatanikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan yang menidentifikasikan
diri mereka sebagai bagian dari keluarga (Friedman 1998, dalam
Suprajitno, 2004) keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang
terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan
tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling
ketergantungan Depkes RI 1998 dalam Effendy, 1998). Sayekti (1994
dalam suprajitno 2004) berpendapat bahwa keluarga adalah suatu
ikatan/persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang
berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang
perempuan yang sudah sindirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya
sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.
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2. Fungsi keluarga
Menurut Friedman (1998, dalam Suprajitno, 2004). Mengemukakan ada 5
fungsi keluarga yaitu :
a. Fungsi afektif
Berhubungan dengan fungsi-fungsi internal keluarga, pelindung dan
dukungan psikososial bagi para anggotanya. Keluarga melakukan
tugas-tugas yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang
sehat bagi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan
anggotanya.
b. Fungsi sosialisasi
Proses

perkembangan

dan

perubahan

yang

dilalui

individu

melaksanakan sosialisasi dimana anggota keluarga belajar disiplin,
norma budaya prilaku melalui interaksi dalam keluarga selanjutnya
individu mampu berperan dalam masayarakat.
c. Fungsi reproduksi
Fungsi untuk meneruskan kelangsungan keturunan menambah sumber
daya manusia.
d. Fungsi ekonomi
Fungsi memenuhi kebutuhan keluarga seperti: makan, pakaian,
perumahan dan lain-lain.
e. Fungsi perawatan keluarga
Keluarga menyediakan makanan, pakaian, perlindungan asuhan
kesehatan/perawatan,

kemampuan

keluarga

melakukan

asuhan

keperawatan atau pemeliharaan kesehatan mempengaruhi status
kesehatan keluarga dan individu.
3. Tipe keluarga
Tipe-tipe keluarga secara umum dikemukakan untuk mempermudah
tentang pemahaman keluarga. Adapun tipe-tipe keluarga menurut
Suprajitno (2004) antara lain:
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a. Keluarga inti (konjungal)
Yaitu keluarga yang menikah sebagai orangtua atau pemberian nafkah,
keluarga ini terdiri dari suami, istri dan anak mereka anak kandung,
anak adopsi atau keduanya.
b. Keluarga orientasi (keluarga asal)
Yaitu untuk keluarga yang didalamnya seseorang dilahirkan. Keluarga
besar yaitu keluarga inti dan orang-orang yang berhubungan (oleh
darah), yang paling lazim menjadi anggota keluarga orientasi yaitu
salah satu teman keluarga ini. Berikut ini termasuk sanak keluarga :
kakek, nenek, tante, paman dan sepupu.
4. Bentuk keluarga
Ada enam tipe bentuk keluarga menurut Effendy (1998):
a. Keluarga inti (Nuclear family)
Adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.
b. Keluarga besar (Exstende family)
Adalah keluarga inti ditambah dengan sanak saudara misalnya, nenek,
kakek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi dan sebagainya.
c. Keluarga berantai (Serial family)
Adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih
dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti.
d. Keluarga duda/janda (single family)
Adalah keluarga yang terjadi karena perceraian atau kematian.
e. Keluarga berkompesisi (composite)
Adalah keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara
bersama.
f. Keluarga kabitas (cababitation)
Adalah dua orang menjadi satu tanpa pernikahan tetapi membentuk
suatu keluarga.
5. Tingkat perkembangan keluarga
Seperti individu yang mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan
yang berturut-turut keluarga sebagai sebuah unit juga mengalami tahaptahap perkembangan yang berturut-turut.
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Adapun delapan tahap siklus kehidupan keluarga menurut Friedman
(1998) antara lain:
Tahap I: keluarga pemula (juga menunjuk pasangan menikah atau tahap
pernikahan)
Tuganya adalah:
a. Membangun perkawinan yang saling memuaskan;
b. Menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis;dan
c. Keluarga berencana (keputusan tentang kedudukan sebagai orang tua)
Tahap II: keluarga yang sedang mengasuh anak anak (anak tertua adalah
bayi sampai umur 30 tahun)
Tugasnya adalah:
a. Membentuk keluarga muda sebagai sebuah unit yang mantap;
b. Rekonsiliasi tugas untuk perkembangan yang bertentangan dan
kebutuhan anggota keluarga;
c. Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan; dan
d. Memperluas

persahabatan

dengan

keluarga

besar

dengan

menambahkan peran-peran orang tua dan kakek dan nenek.
Tahap III: keluarga dengan anak usia prasekolah (anak tertua berumur 2
hingga 6 bulan).
Tugasnya adalah:
a. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti : rumah, ruang
bermain, privasi, keamanan;
b. Mensosialisasikan anak;
c. Mengintegrasikan anak yang sementara tetap memenuhi kebutuhan
anak-anak yang lain; dan
d. Mempertahankan hubungan yang sehat dalam (hubungan perkawinan
dan hubungan orang tua dan anak) dan diluar keluarga (keluarga besar
dan komunitas).
Tahap IV: keluarga dengan anak usia sekolah (anak tertua berumur hingga
13 tahun).
Tugasnya adalah:
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a. Mensosialisasikan anak-anak termasuk meningkatkan prestasi sekolah
dan mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang sehat;
b. Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan;
c. Memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga.
Tahap V: keluarga dengan anak remaja (anak tertua berumur 13 hingga 20
tahun).
Tugasnya adalah:
a. Menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja
menjadi dewasa dan semakin mandiri;
b. Memfokuskan kembali hubungan perkawinan; dan
c. Berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak-anak.
Tahap VI: keluarga yang melepaskan anak usia dewasa muda (mencakup
anak pertama sampai terakhir yang meninggalkan rumah).
Tugasnya adalah:
a. Memperluas siklus keluarga dengan memasukkan anggota keluarga
baru yang didapatkan melalui perkawinan anak-anak;
b. Melanjutkan untuk memperbaharui dan menyesuaikan kembali
hubungan perkawinan ; dan
c. Membantu orang tua lanjut usia dan saki-sakitan dan suami maupun
istri.
Tahap VII: orang tua usia pertengahan (tanpa jabatan, pensiunan)
Tugasnya adalah:
a. Menyelidikilingkungan yang meningkatkan kesehatan; dan
b. Mempertahankan hubungan-hubungan yang memuaskan dan penuh
arti dengan para orang tua, lansia dan anak-anak.
Tahap VIII: keluarga dalam masa pensinan dan lansia
Tugasnya adalah:
a. Mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan;
b. Menyesuaikan terhadap pndapatan yang menurun;
c. Mempertahankan hubungan perkawinan;
d. Menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan;
e. Mempertahankan ikatan keluarga antara generasi; dan
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f. Meneruskan untuk memahami eksistensi mereka.
6. Lima tugas keluarga dalam bidang kesehatani
Seperti dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, keluarga mempunyai tugas
dibidang kesehatan menurut Suprajitno, (2004) yang perlu dipahami dan
dilakukan meliputi:
a. Mengenal masalah kesehatan keluarga
Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaikan
karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak akan berarti, orang tua
perlu mengenak kesehatan.
b. Memutuskan tindakan yang tepat bagi keluarga yang utama untuk
mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga,
dengan pertimbangan siapa diatara keluarga yang mempunyai
kemampuan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga.
c. Merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan perawatan
dapat dilakukan di institusi pelayanan kesehatan atau dirumah apabila
keluarga telah memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk
pertolongan pertama.
d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan
keluarga.
e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan disekitarnya bagi
keluarga.

