
Prodi DIII Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada 

Tahun 2020 

ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN HERNIA NUCLEUS PULPOSUS (HNP) 

DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AMAN DAN NYAMAN 

Muh Samsul Huda
1
, Noor Fitriyani

2
  

1) Mahasiswa Program Studi D3 Keperawatan Universitas Kusuma Husada Surakarta 

2) Dosen Program Studi D3 Keperawatan Universitas Kusuma Husada Surakarta 

Email : samhuda1405@gmail.com 

ABSTRAK 

Hernia Nukleus Pulposus (HNP) adalah suatu keadaan dimana terjadi pengeluaran isi 

nukleus dari dalam diskus intervertebralis atau rupture discus sehingga nukleus dari 

discus menonjol ke dalam cincin annulus (cincin fibrosa sekitar discus) dan 

memberikan manifestasi nyeri. Nyeri merupakan sensasi yang tidak menyenangkan 

yang terjadi jika mengalami cedera ataupun kerusakan pada tubuh. Keluhan nyeri dapat 

terasa seperti rasa panas, kesemutan atau tertusuk bahkan ditikam, salah satu 

penatalaksanaan nonfarmakologis terhadap nyeri dapat dilakukan salah satunya yaitu 

dengan kompres hangat. Kompres hangat adalah cara untuk mengurangi nyeri dengan 

menggunakan cairan hangat yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan 

meningkatkan aliran darah lokal. Tujuan studi kasus ini adalah untuk menerapkan teori 

dan mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien HNP dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan nyaman. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu 

orang pasien HNP dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis berhubungan dengan 

penekanan saraf. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien HNP yang diberikan teknik kompres hangat kering selama 3 

hari berturut-turut didapatkan hasil terjadi penurunan skala nyeri dari skala 4 menjadi 

skala 1.  

Kata kunci:  HNP,Kompres Hangat, Nyeri Kronis,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN  

Perkembangan zaman saat ini 

berdasarkan gaya hidup masyarakat 

dengan padatnya pekerjaan berdampak 

pada tingginya tingkat stress dan 

mengabaikan kondisi kesehatan, sehingga 

muncul berbagai penyakit salah satunya 

(HNP) Hernia Nucleus Pulposus (Mahdi, 

2016). HNP merupakan keadaan dimana 

terjadi pengeluaran isi nukleus dari dalam 

discus intervertebralis sehingga nucleus 

dari discus menonjol ke dalam cincin 

annulus (cincin fibrosa sekitar discus) dan 

memberikan manifestasi kompresi saraf 

berupa nyeri (Helmi, 2014).  

Nyeri merupakan sensasi yang 

tidak menyenangkan yang terjadi jika 

mengalami cedera ataupun kerusakan pada 

tubuh. Keluhan nyeri dapat terasa seperti 

rasa panas, kesemutan atau tertusuk, dan 

ditikam. Nyeri akan menjadi suatu masalah 

gangguan kesehatan dikarenakan dapat 

menganggu aktivitas yang akan dilakukan 

dan ketidaknyamanan yang 

berkepanjangan (Mujianto,2013). Nyeri 

dapat diatasi dengan melakukan berbagai 

alternatif, saah satunya dengan 

nonfarmakologis. Intervensi non 

farmakologis menurut Smeltzer et al. 

(2010) meliputi masase, terapi es dan 

terapi panas, stimulasi listrik syaraf 

transkutaneus (TENS), teknik relaksasi, 

distraksi, hipnosis, dan musik. Salah satu 

penatalaksanaan nonfarmakologis terhadap 

nyeri dengan terapi panas dapat dilakukan 

salah satunya yaitu dengan kompres 

hangat kering dan kompres hangat basah 

(Haryanti, 2018).  

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Haryanti (2018), pada pemberian 

terapi kompres hangat kering lebih efektif 

dibandingkan kompres hangat basah yang 

dapat dilihat dari nilai rerata penurunan 

nyeri pada kasus dengan nyeri punggung 

bawah sebesar 1,94. Hasil ini selaras 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari 

dan Susilowati (2016), dimana terdapat 

pengaruh kompres hangat pada penurunan 

nyeri punggung bawah dari skala nyeri 

sedang menjadi skala nyeri ringan.  

Asuhan keperawatan ini dilakukan 

di RSUD Dr. Moewardi Surakarta di ruang 

Melati 3 dengan rata-rata jumlah pasien 

HNP sebanyak 10-15 orang dalam satu 

bulan. Pasien HNP rata-rata mempunyai 

keluhan utama nyeri yang menjalar ke 

bagian ekstremitas atas maupun bawah 

yang diakibatkan oleh tonjolan nukleus 

pulposus yang menekan saraf tulang 

belakang. Nyeri pada penderita HNP dapat 

mengganggu kebutuhan manusia yang lain 

seperti ansietas, gangguan pola tidur, 

gangguan pola makan bahkan dapat 

mengganggu pola elimiasi jika tidak 

segera di berikan pertolongan.  Kompres 

hangat kering dengan buli-buli/WWZ 

menjadi salah satu cara yang sering 

dilakukan untuk mengurangi nyeri pada 

pasien HNP di ruang Melati 3 RSUD Dr. 

Moewardi, namun tehnik ini rata-rata 

hanya dilakukan mandiri oleh keluarga 

tanpa memperhitungkan standar 

operasional prosedur yang sudah ada. 

Berdasarkan latar belakang diatas 

penulis tertarik untuk melakukan 

pengelolaan kasus keperawatan dalam 

bentuk karya tulis ilmiah dengan judul 

“Asuhan keperawatan pada pasien Hernia 

Nucleus Pulposus (HNP) dalam 

pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman ” 

 

METODE 

Rancangan studi kasus ini 

menggunakan metode pendekatan studi 

kasusu. Subjek penelian adalah satu orang 

dengan diaggnosa medis hernia nucleus 

pulposus dengan fokus pemenuhan 

kebutuhan aman nyaman di RS Dr. 



Moewardi Surakarta dengan waktu 

pengambilan pada tanggal 26 februari 

sampai 28 februari 2020. Pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara, 

observasi dan studi dokumentasi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengkajian diperoleh 

data yaitu pasien datang ke rumah sakit 

dengan keluhan utama nyeri leher 

belakang. Pasien pasien datang dan masuk 

poli saraf RSUD Dr. Moewardi dengan 

keluhan nyeri leher belakang dan pusing, 

kesadaran Composmentis E; 4, V;5, M;6, 

TD 144/97mmHg N; 75, S; 37.0, RR: 22x/ 

menit. Pasien pernah mengalami 

kecelakaan motor . Dari hasil pengkajian 

fisik didapatkan data tekanan darah 120/86  

mmHg, nadi 94x / menit irama teratur, 

frekuensi pernapasan 20x/menit irama 

teratur dan suhu tubuh 36,0
o
C. 

Berdasarkan pengkajian pola 

kognitif dan perseptual awal terhadap 

persepsi nyeri yang dirasakan pasien 

didapatkan data pasien mengatakan nyeri 

leher belakang akibat penyakit  HNP yang 

dirasakan sejak hampir satu tahun yang 

lalu di bagian C4 dan C5, pasien 

mengatakan sering tertekan jika nyerinya 

terasa meningkat, nyeri dirasakan seperti 

tertusuk-tusuk dibagian leher belakang 

menjalar ke tangan kanan dengan skala 4 

terus menerus dan semakin parah ketika 

batuk, bersin dan mengejan. Pada terapi 

medis pasien mendapatkan terapi 

farmakologis berupa ketorolac 30 

mg/8jam. 

Menurut Rasad (2005) Nukleus 

pulposus yang mengalami herniasi dapat 

menyebabkan nyeri akibat penekanan 

nervus di dalam medulla spinalis jika 

menembus dinding diskus (annulus 

fibrosus). Penekanan radiks akibat HNP 

akan memberikan respon nyeri karena 

adanya tonjolan nukleus pulposus ke 

kanalis vertebralis yang menekan bagian 

saraf. 

Berdasarkan hasil pengkajian nyeri 

yang dilakukan, didapatkan data subyektif 

nyeri akibat HNP dirasakan seperti 

tertusuk-tusuk dibagian leher belakang 

menjalar ke tangan kanan dengan skala 4 

terus menerus dan semakin parah ketika 

batuk, bersin dan mengejan. Hal ini sesuai 

dengan teori Badrul, (2015) bahwa gejala 

yang sering ditimbulkan akibat HNP salah 

satunya nyeri yang menjalar atau seperti 

rasa kesetrum dan dapat disertai baal, 

tergantung bagian saraf mana yang terjepit, 

rasa nyeri sering ditimbulkan setelah 

melakukan aktifitas yang berlebihan. 

HNP banyak terjadi pada daerah 

lumbal dan servikal yang akhirnya 

menimbulkan keluhan nyeri pada bagian 

tubuh yang terkena kompresi saraf (Mahdi, 

2016). Dalam pengkajian nyeri didapatkan 

waktu dirasakan nyeri dirasakan terus 

menerus dan semakin parah ketika batuk, 

bersin dan mengejan. Hal ini sesuai 

dengan teori  Arif Muttaqin, (2008) bahwa 

nyeri akan bertambah hebat karena 

pencetus seperti gerakan gerakan pinggang 

saat batuk atau mengejan, berdiri, atau 

duduk untuk jangka waktu yang lama. 

Penekanan saraf akibat HNP memberikan 

respon nyeri karena adanya tonjolan 

nukleus pulposus ke kanalis vertebralis 

yang menekan radiks. 

Terapi farmakologis yang 

diberikan pada pasien yakni analgesik 

ketorolac  30mg/ 8 jam. Kolaborasi 

analgetik yang biasa diberikan untuk 

megurangi nyeri adalah ketorolac (Nurdin, 

2013). Pemberian ketorolac merupakan 

salah satu cara dalam penatalaksanaan 

nyeri kronis yang berat dalam jangka 

waktu pendek (Tjay & Rahardja, 2015). 

Pemberian ketorolac dilakukan 4-6 jam 



sesudah tindakan atau 30 menit sebelum 

tindakan. Pemberian ketorolac merupakan 

salah satu tehnik farmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri pada pasien yang 

membutuhkan jangka waktu tertentu dalam 

pengaplikasiannya, maka dari itu perlu 

ditambahkan terapi non farmakologis 

sebagai pendamping teknik farmakologis 

yang bisa dilakukan ketika nyeri terasa. 

Berdasarkan hasil dari pengkajian dapat 

diangkat masalah keperawatan nyeri kronis 

berhubungan dengan penekanan saraf yang 

merupakan prioritas diagnosa ke 1 dari 3 

diagnosa. Adapun diagnosa lain yaitu 

ansietas dan gangguan pola tidur. 

Dari hasil pemeriksaan CT Scan 

cervical didapatkan gambaran kedudukan 

cervical spine lurus, tampak Extrusio disc 

paracentral kanan VC4-C5 yang 

menyebabkan cervical stenosis, neural 

forman stenosis dan kompresi saraf C5 

kanan. Menurut Klezl (2012) terdapat 

beberapa cara imaging yang dapat 

digunakan untuk mendiagnosis nyeri pada 

leher yang dapat membantu rencana terapi. 

Imaging biasanya dilakukan secara 

kombinasi untuk menentukan kelaian pada 

medulla spinalis, diantaranya adalah x-ray, 

MRI, dan CT-Scan. Pemeriksaan  

penunjang yang dapat dilakukan dalam 

mendeteksi kelainan pada HNP adalah foto 

polos, CT Scan dan MRI 

(Satyanegara,2014). Pemeriksaan 

penunjang menjadi hal yang penting dalam 

menegakkan diagnosa serta menentukan 

tindakan lebih lanjut terkait dengan 

penyakit apa yang diderita pasien.  

Rencana tindakan keperawatan 

(intervensi keperawatan) nyeri kronis 

dengan tujuan Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam diharapkan 

masalah nyeri kronis teratasi. Berdasarkan 

SLKI (Standar Luaran Keperawatan 

Indonesia) dengan kriteria hasil yaitu 

Tingkat Nyeri (L.08066) Keluhan nyeri 

menurun, meringis menurun, tegang 

menurun, sikap protektif menurun.  

Rencana tindakan keperawatan 

yang akan dilakukan untuk memenuhi 

kriteria hasil menurut SIKI (Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia) yaitu 

Manajemen Nyeri (I.08238) antara lain 

observasi Identifiksai lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, 

identifikasi skala nyeri dan identifikasi : 

faktor yang memperberat dan 

memperingan nyeri. Terapeutik : berikan 

tehnik non farmakologis untuk 

mengurangi nyeri (kompres hangat 

kering). Edukasi : jelaskan penyebab, 

periode, dan pemicu nyeri dan Kolaborasi : 

kolaborasi pemberian analgesik ketorolac 

30mg/8jam. 

Tehnik non farmakologis lebih 

aman digunakan karena tidak 

menimbulkan efek samping seperti obat-

obatan karena terapi non farmakologis 

menggunakan proses fisiologis, oleh 

karena itu mengurangi rasa nyeri ringan 

atau sedang lebih baik menggunakan terapi 

non farmakologis (Rosita, 2016). 

Manajemen non farmakologis yang sering 

diberikan untuk mengurangi nyeri antara 

lain dengan distraksi relaksasi, simulasi 

kulit, masase punggung, kompres dingin 

dan kompres hangat (Istichomah,2007)\ 

Menurut fauziyah (2013), kompres 

hangat adalah tehnik memberikan rasa 

hangat kepada pasien dengan 

menggunakan cairan yang berfungsi untuk 

melebarkan pembuluh darah dan 

meningkatkan aliran darah lokal. Kompres 

hangat kering adalah prosedur 

menempatkan kantong berisi air hangat 

pada bagian tubuh luar/Warm Water Zag 

(WWZ), kompres hangat kering dapat 

disalurkan melalui konduksi seperti 

kantong karet yang diisi air hangat atau 



buli-buli panas kebagian tubuh yang nyeri 

(Haryanti, 2018). Tujuan dari kompres 

hangat ini untuk menurunkan intensitas 

nyeri dengan manfaat pemberian kompres 

hangat secara biologis yang menyebabkan 

dilatasi pembuluh darah yang 

mengakibatkan peningkatan sirkulasi 

darah (Anugraheni, 2013). 

Hasil evaluasi keperawatan untuk 

diagnosa nyeri kronis studi kasus ini 

menunjukkan terjadi penurunan skala nyeri 

dari hari pertama skala tuun dari nyeri 

skala 4 menjad nyeri skala 3, hari kedua 

skala tuun dari nyeri skala 3 menjad skala 

nyeri 2 dan pada hari ketiga skala tuun dari 

nyeri skala 2 menjad skala nyeri 1. 

Berdasarkan hasil studi dapat 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

pemberian kompres hangat kering didapat 

hasil yang dapat dilihat pada diagram 4.1 

 

 
        Diagram 4.1 Evaluasi hasil 

sebelum dan setelah diberikan kompres 

hangat kering 

Hasil evaluasi diatas selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Haryanti 

(2018) dimana terdapat pengaruh kompres 

hangat kering terhadap nyeri punggung 

bawah pada lansia, pemberian kompres 

hangat yang dilakukan selama 15 menit 

perhari mampu menurunkan nyeri karena 

kompres angat bekerja dengan membuat 

pembuluh darah menjadi vasodilatasi, 

meningkatkan aliran darah serta mampu 

menyebabkan vasodilatasi sehingga suplai 

oksigen dan metabolisme kedalam jaringan 

dapat meningkat. Begitu juga mendukung 

penelitian oleh Rosita (2016) dimana hasil 

peneletiannya menunjukkan bahwa 

kompres hangat mampu menurunkan nyeri 

pada penderita nyeri punggng bawah. 

Penulis berpendapat bahwa kompres 

hangat kering efektif dalam menurunkan 

nyeri apabila nyeri berada pada rentang 

sedang atau ringan serta didukung dengan 

pemberian kolaborasi analgesik yang 

sesuai. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN
 

KESIMPULAN 

Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien HNP dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan nyaman dengan 

masalah keperawatan nyeri kronis, tindakan 

yang dilakukan adalah pemberian teknik 

kompres hangat kering selama 15 menit 

sehari pada pagi hari yang dilakukan selama 

3 hari didapatkan hasil terjadi penurunan 

penurunan skala nyeri dari rentang sedang 

dengan skor 4 pada hari pertama menjadi 

rentang ringan dengan skor 1 pada hari 

ketiga. Data ini memnunjukkan bahwa 

tindakan nonfarmakalogis kompres hangat 

kering efektif dalam menurunkan nyeri 

pada penderita HNP. 

 

SARAN 

Dari hasil studi kasus yang 

didapatkan penulis menyarankan agar 

setiap tindakan kompres hangat kering 

dalam mengatasi masalah nyeri juga perlu 

ditambahkan tindakan keperawatan lain 

seperti kolaborasi pemberian analgesik 

apabila ada, agar kriteria hasil yang 

dittaokan dapat tercapai dengan maksimal 

sesuai yang diharapkan.  
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