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Abstrak  

Laparatomi  merupakan salah satu prosedur pembedahan mayor dengan cara melakukan 

penyayatan pada lapisan dinding abdomen untuk mendapatkan organ dalam abdomen 

yang mengalami masalah (hemoragi, perforasi, kanker, obstruksi). Nyeri merupakan 

masalah utma dalam perawatan pasca operasi dimana nyeri merupakan suatu 

mekanisme pertahanan tubuh yang timbul bila ada kerusakan jaringan dan 

menyebabkan individu dengan cara memindahkan stimulus nyeri. Banyak 

dikembangkan intervensi keperawatan untuk mengurasi intensitas nyeri yaitu relaksasi 

nafas dalam dan distraksi latihan 5 jari, mana kala relaksasi nafas dalam bertujuan 

memberikan rasa nyaman, rileks pada pasien juga meningkatkan ventilasi paru dan 

oksigen dalam darah sedangkan distraksi dengan latihan 5 jari memfokuskan sesuatu 

kepada selain nyeri terhadap teknik kognitif lainnya yaitu dengan menggunakan 5 jari. 

Tujuan dari penelitian ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui asuhan keperawatan 

pada pasien post laparatomi dan dapat menerapkannya. Metode penelitian yaitu dengan 

cara wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah setelah dilakukan pengkajian, diagnose, intervensi, implementasi dan evaluasi 

selama 3 hari nyeri pada Tn. M pasien post laparatomi mengalami berkurang intensitas 

nyeri. Saran di harapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan dapat mengatasi 

masalah pasien khususnya pada pasien post laparatomi.   

Kata kunci: distraksi 5 jari ,Laparatomi , Nyeri , relaksasi nafas dalam   
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Abstract 

Laparatomy is one of the major surgical procedures by making cuts on the lining of the 

abdominal wall to get the organs in the abdomen that have problems (hemorrhage, perforation, 

cancer, obstruction). Pain is a major problem in postoperative care where pain is a body's 

defense mechanism that arises when there is tissue damage and causes the individual by moving 

the pain stimulus. Many nursing interventions have been developed to reduce pain intensity, 

namely deep breathing relaxation and 5 finger exercise distraction, where when breathing 

relaxation is aimed at providing comfort, relaxation in the patient also increases lung 

ventilation and oxygen in the blood while distraction with 5 finger exercises focuses on 

something other than pain other cognitive techniques, namely by using 5 fingers. The purpose of 

this study is that students can find out nursing care in post-laparatomy patients and be able to 

apply it. The research method is by interview, observation and physical examination. The 

conclusion of this study is after the assessment, diagnosis, intervention, implementation and 

evaluation for 3 days of pain in Tn. M post-Laparatomy patients experience reduced pain 

intensity. Suggestions are expected to improve the quality of service and can overcome patient 

problems, especially in post-laparatomy patients.Abstract consist of background, purposes, 

method, result, conclusion (Times New Roman 11, spasi 1, jumlah kata 150-200 kata). 
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PENDAHULUAN 

 

Laparatomi  merupakan salah satu 

prosedur pembedahan mayor dengan cara 

melakukan penyayatan pada lapisan 

dinding abdomen untuk mendapatkan 

organ dalam abdomen yang mengalami 

masalah, misalnya kanker, pendarahan, 

obstruksi, dan perforasi. Laparatomi 

merupakan salah satu tindakan bedah 

abdomen yang beresiko 4,46 kali 

terjadinya komplikasi infeksi pasca operasi 

dibanding tindakan bedah lainnya 

(Sjamsuhdajat, et al, 2010 ; Hartant, et al, 

2013 ).  

Sedangkan menurut data World 

Health Organzation WHO jumlah pasen 

dengan tindakan operasi mencapai angka 

peningkatan yang sangat signfikan. Pada 

tahun 2011 terdapat 140 juta pasien di 

seluruh rumah sakit di dunia, dan pada 

tahun 2012 di indonesa, tindakan operasi 

mencapai 1,2 juta jiwa dan di perkirakan 

32% dantaranya merupakan tindakan 

bedah laparatomi (Kemenkes RI, 2013).  

Setiap pembedahan dapat menimbulkan 

ketida nyamanan dan trauma bagi pasien. 

Nyeri yang timbul oleh operasi biasanya 

membuat pasien merasa sangat kesakitan 

(Perry & Potter 2010).  

  

Nyeri merupakan suatu pengalaman 

sensoris dan emosional yang tidak 

menyenangkan, berhubungan dengan 

kerusakan jaringan yang actual maupun 

potensioal, atau menggambarkan kondisi 

terjadinya  kerusakan (Smelter & Bare, 

2010).  

Teknik non farmakologi yang dapat 

menurunkan intensitas nyeri ada eberapa 

antara lain ada relaksasi napas danlam dan 

distraksi latihan 5 jari.Relaksasi napas 

dalam bertujuan untuk membuat rileks dan 

pasien terasa nyaman, dapat meningkatkan 

ventilasi paru dan meningkatkan oksigen 



dalam darah, biasanya dapat dilakukan 

selama 5- 10 menit (Smelter & Bare, 

2010). Sedangkan distraksi latihan 5 jari 

dengan mengalihkan dan memfukoskan 

selain kepada nyeri yaitu bias 

menggunakan 5 jari (Smeltzer & Bare, 

2010).  

Teknik relaksasi lima jari yang 

merupakan kegiatan individu membuat 

bayangan menyenangkan, dan 

mengkonsentrasikan diri pada 

bayangan tersebut serta berangsur-

angsur membebaskan diri dari 

perhatian terhadap nyeri. Kegiatan ini 

merupakan peralihan perhatian yang 

dapat menurunkan nadi, tekanan darah 

dan pernafasan, adanya penurunan 

ketegangan otot dan kecepatan 

metabolisme serta ada perasaan damai, 

sejahtera, dan santai (Smeltzer & Bare, 

2010). 

METODE PENELITIAN 

A.Desain penelitian 

Desain Penelitian adalah bentuk 

rancangan yan digunakan dalam 

melakukan prosdur peneitian (Hidayat, 

2009). Jenis penelitian yang gigunakan 

ekperiment Rancangan ini bertujuan untuk 

membandingkan hasil yang sebelum dan 

sesudah diberi perlakuan pada kelompok 

intervsnsi dan tidak diberi perlakuaan 

kepada kelompok intervensi (Nursalam, 

2008). Brikut ini diperlihatan skema tahap 

pelaksanaan : 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

b. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di ruang 
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Surakarta. 

Waktu Penelitian ini dimulai pada 

tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan 

09 Februari 2020. 

C. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi 

yang akan diteliti atau sebagian 

arakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan pasien post laparatomi. 

 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data yang 

digunakan peneliti berupa lembar 

observasi yang berisi data tentang data 

umum pasien serta data tentang nyeri 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi. 

Alat ukur yang digunakan untuk 

mengetahui penurunan intensitas nyeri 

dengan menggunakan teknik relaksasi 

napas dalam dan distraksi dengan latihan 5 

jari. 

Pengukuran nyeri dengan 

pendekatan obyektif yang paling mungkin 

adalah menggunakan respon fisiologik 

tubuh terhadap nyeri itu sendiri, namun 

pengukuran dengan pendekatan obyektif 

juga tidak dapat memberikan gambaran 

pasti tentang nyeri itu sendiri  

(Andarmoyo, 2013).Skala Deskripsi 

Verbal (Verbal Descriptor Scale, VDS) 

merupakan alat pengukuran tingkat 

keparahan nyeri yang lebih obyektif. 

Pendeskripsian VDS diranking dari “tidak 

nyeri” sampai “nyeri yang tidak 

tertahankan“.   



 

Skala penilaian numerik (Numerical Rate 

Scale, NRS) lebih digunakan sebagai 

pengganti alat pendeskripsian kata. Dalam 

hal ini, klien menilai nyeri dengan 

menggunakan skala 0-10. Skala paling 

efektif digunakan saat mengkaji intensitas 

nyeri sebelum dan setelah intervensi 

(Andarmoyo, 2013). 

 
 

HASIL  

Pengambilan data untuk studi 

kasus ini dilakukan di Ruang Flamboyan 

9, ruang Flamboyan  adalah ruang rawat 

bedah gabung yang berfungsi untuk 

menyiapkan pasien sebelum operasi dan 

perawatan post operasi. Langkah pertama 

yang harus dilakukan pada pasien adalah 

pengkajian. Keluhan utama pasien masu 

adalah pasien merasa nyeri perut bagian 

bawah, terasa tidak nyaman, mengeluh 

nyeri selama kurang lebih 1 minggu, tidak 

bisa BAB selama 4 hari kemudian dibawa 

ke RS Sarila Sragen dan karena tidak 

adanya keterbatasan sarana maka pasien 

dibawa ke RS Dr. Moewardi Surakarta. 

Data subjektif pasien mengatakan nyeri, P: 

nyeri pada saat bergerak atau beraktivitas, 

Q : nyeri terasa tertusuk –tusuk, R : nyeri 

dibagian perut kanan bawah, S : skala 

nyeri 6, T : nyeri hilang timbul. Data 

objektif : ekspresi wajah pasien tampak  

meringis menahan sakit, tampak 

melindungi bagian luka. 

Hasil dari pengkajian keperawatan 

yang dilakukan, maka penulis melakukan 

analisa data dan merumuskan diagnosa 

keperawatan yaitu nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencidera fisiologis. Hasil 

analisa data menegaskan diagnosa utama  

nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencidera fisiologis, sehingga penulis 

menerapkan intervensi keperawatan sesuai 

dengan SLKI dan SIKI. Berdasarkan SLKI 

: Tingkat nyeri (L.080066) dan manajemen 

nyeri (I.08238). Implementasi dilakukan 

selama 3 hari dan mengalami penurunan 

intensitas nyeri dari skala 6 menjadi 4. 

Hasil dari evaluasi keperawatan tersebut 

dapat diketahui bahwa sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi keperawatan 

dengan tindakan teknik relaksasi napas 

dalam dan distraksi latihan 5 jari bertahap 

selama 3 hari berturut-turut, maka skala 

nyeri pasien mengalami perubahan 

penurunan intensitas nyeri meskipun tidak 

signifikan seperti yang sudah diuraikan, 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian 

dari tahap Pengkajian adalah diperolehnya 

informasi dari individu, keluarga, atau 

kelompok tentang kondisi kesehatan, 

informasi tersebut diperlukan karena akan 

mempengaruhi pemeliharaan materi, 



metode, dan media pendidikan kesehatan 

(Effendi dan Makhfudli, 2009). Tn. M 

diagnose utama nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencidera fisiologis pada 

pasien post laparatomi didapatkan data 

subjektif yaitu paasien mengatakan nyeri 

pada bagian perut kanan bawah kuadran 

IV , (P : post laparatomi, Q : tertusuk-

tusuk , R : perut bagian kanan, S : skala 

nyeri 6, T : nyeri hilang timbul. Pada 

pasien yang dilakukan pembedahan pasti 

mengalami nyeri karena pembedahan 

merupakan suatu peristiwa yang bersifat 

bifasik terhadap tubuh manusia 

berimplikasi pada penggelolaan nyeri 

(Pinandita, 2011). Untuk mengukur skala 

nyeri dengan menggunakan Numerik 

Rating Scale dimana 0 : tidak ada nyeri, 1-

3 : nyeri ringan hilang tanpa pengobatan , 

tidak menganggu aktivitas sehari-hari, 4-6 

: nyeri sedang yaitu nyeri yang menyebar 

ke perut bagian bawah, mengganggu 

aktivitas sehari-hari, membutuhkan obat 

untuk mengurangi nyeri, 7-9 : nyeri berat 

yaitu nyeri disertai pusing, sangat 

menggangu aktivitas sehari-hari , 10 : 

nyeri sangat berat yaitu menangis, gelisah, 

menggigit jari, penurunan rentan 

kesadaran (Tamauru, 2007 dalam 

Andarmoyo & Suharti 2013).  

Diagnosa keperawatan merupakan 

keputusan klinik tentang respon individu, 

keluarga dan masyarakat tentang masalah 

kesehatan actual atau potensial (Herdman, 

2012). Sesuai dengan SDKI (2018-2020) 

terdapat faktor yang berhubungan dengan 

diagnose keperawatan nyeri akut salah 

satunya yaitu agen pencidera fisiologis 

(misalnya : inflamasi,iskemia, neoplasma). 

Nyeri merupakan hal yang paling utama 

yang dirasakan oleh pasien post 

laparatomi, dengan demikian penulis 

mengambil diagnose utama yaitu nyeri 

akut berhubungan dengan agen pencidera 

fisik. 

Intervensi keperawatan adalah 

suatu proses di dalam pemecahan masalah 

yang merupakan keputusan awal tentang 

suatu apa yang dilakukan, bagaimana 

dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang 

melakukan, dari semua tindakan 

keperawatan (Dermawan, 2012). 

Menyusun intervensi sesuai dengan 

rumusan masalah tersebut selama 3x 24 

jam dengan tujuan mengetahui keefekyifan 

tindakan secara maksimal. Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 

3x24 jam diharapkan nyeri akut teratasi 

dengan kriteria hasil : keluhan nyeri klien 

dapat menurun, perasaan depresi atau takut 

atau gelisah dapat menurun, kesulitan tidur 

dapat menurun, tekanan darah membaik, 

dengan intervensi yang dilakukan yaitu 

SIKI : Manajemen nyeri ( I.08238), 

lakukan identifikasi pengkajian nyeri 

komprehensif (P,Q,R,S,T), lakukan 

pemeriksaan tanda-tanda vital, berikan 

pasien posisi nyaman, ajarkan teknik 

relaksasi napas dalam dan distraksi dengan 

latihan 5 jari secara bertahap, kolaborasi 

dengan dokter pemberian analgetik. 

Implementasi adalah tahap ketika 

perawat mengaplikasikan asuhan 

keperawatan ke dalam bentuk intervensi 

eperawatan guna membantu klien 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Asmadi, 2008). tindakan keperawatan hari 

pertama kepada Tn. M mengajarkan 

metode non farmakologi untuk 

menurunkan nyeri (Relaksasi nafas dalam 

dan distraksi dengan latihan 5 jari ) 

diperoleh respon subjektif : setelah 

dilakukan tindakan nyeri pasien 

mengatakan sedikit berkurang, objektif : 

pasien tapak kesulitan mengikuti prosedur 

yang diajarkan pada skala 4. 



Evaluasi adalah tahap akhir dari 

proses keperawatan yang merupakan 

perbandingan yang sistematis dan 

terencana antara hasil akhir yang teramati 

dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat 

pada tahap perencanaan (Asmadi, 2008). 

Pada hari ketiga 27 Februari 2020 pukul 

15.3 0 WIB, data subjektif yaitu pasien 

mengatakan nyeri pada luka post operasi 

sudah berkurang P: nyeri bertambah saat 

bergerak, Q : nyeri seperti tertusuk, R : 

nyeri perut bagian luka operasi, S : skala 4, 

T : nyeri hilang timbul, data objektifnya 

ekpresi pasien sudah tampak rileks dengan 

TD : 120/90 mmHg, HR :88x/menit, RR : 

22 x/menit, S: 36,8 °C. Maka dapat 

disimpulkan masalah keperawatan nyeri 

akut berhubungan dengan agen pencedera 

fisik teratasi.  

KESIMPULAN  

Hasil studi kasus yang telah 

dilakukan penulis setelah melakukan 

asuhan keperawataan pada Ny. M  dengan 

post operasi laparatomi di ruang 
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dengan menaplikasikan pemberian 

tindakan relaksasi napas dalam dan ditrasi 

dengan latihan 5 jari  terhadap penurunan 

intensitas nyeri, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu tindakan kepeawataan 

yang dilakukan selama tiga hari, sudah 

dilakukan secara kompehensif dengan 

acuan rencana asuhan keperawataan serta 

telah berkolaborasi dengan tim kesehatan 

lainya yang didapatkan hasil nyeri bahwa 

nyeri akut berhubungan dengan agen 

cidera fisik post operasi laparatomi pada 

Ny. M mengalami penurunan sesuai denge 

kriteria hasil sehingga masalah sedah 

teratasi dan intervensi dihentikan. 

SARAN  

Setelah penulis melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien secara langsung 

dengan studi kasus masalah keperawataan 

nyeri akut, maka penulis dapat 

memberikan peningkatan mutu dan 

pelayanan kesehatan kepada pasien, 

menngkaatkan mutu pelayanan pendidikan 

yang lebih berkualitas, terampil, dan 

inovatif dalam mempelajari tentang asuhan 

keperawatan dan dapat menerapkan di 

rummah sakit terutama pada pasien post 

laparatomi..  
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