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ABSTRAK

Osteosarcoma adalah tumor tulang ganas primer yang berasal dari sel mesenkimal
primitif yang memproduksi tulang dan matriks osteoid. Keluhan utama yang sering
muncul adalah nyeri pada sekitar lesi, keluhan nyeri semakin lama semakin berat
sampai klien terbangun saat tidur karena adanya nyeri. Salah satu penatalaksanaan
pada pasien osteosarcoma yang mengalami nyeri yaitu dengan cara pemberian
teknik distraksi terapi musik. Teknik distraksi terapi musik dapat menurunkan skala
nyeri. Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan
keperawatan pada pasien osteosarcoma 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
osteosarcoma dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis berhubungan dengan
infiltrasi tumor dibuktikan dengan mengeluh nyeri. Hasil studi kasus ini
menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien osteosarcoma
dalam pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman dengan nyeri yang dilakukan
tindakan keperawatan dengan memberikan teknik distraksi terapi musik selama 3
hari berturut-turut didapatkan hasil terjadi penurunan skala nyeri dari skala nyeri 5
menjadi 4.

Kata kunci : Osteosarcoma, penurunan skala nyeri, distraksi terapi musik
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ABSTRACT

Osteosarcoma is a primary malignant bone tumor derived from primitive
mesenchymal cells that produce bone and osteoid matrix. The main complaint that
often arises is pain around the lesion, complaints of pain getting worse and worse
until the client wakes up during sleep because of pain. One of the management in
osteosarcoma patients who experience pain is by giving distraction techniques of
music therapy. Music therapy distraction techniques can reduce pain scale. The
purpose of this case study is to know the description of nursing care in osteosarcoma
patients in meeting safe and comfortable needs. This type of research is descriptive
using a case study approach. The subject in this case study was one osteosarcoma
patient with a nursing diagnosis of chronic pain associated with tumor infiltration as
evidenced by complaining of pain. The results of this case study show that the
management of nursing care in osteosarcoma patients in meeting the needs of safe
and comfortable with pain performed nursing actions by providing distraction music
therapy techniques for 3 consecutive days results in a decrease in pain scale from the
pain scale 5 to 4.

Keywords: Osteosarcoma, decrease in pain scale, distraction of music therapy



PENDAHULUAN
Osteosarcoma adalah tumor

tulang ganas primer yang berasal dari
sel mesenkimal primitif yang
memproduksi tulang dan matriks
osteoid (Kemenkes, 2019).

Pravalensi kanker menurut Hasil
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas,
2018) menyatakan bahwa sebesar
1.8% per mil di seluruh Indonesia.
Prevalensi kanker tertinggi di
Provinsi DIY sebesar 4.9% per mil
sementara terendah di Provinsi NTB
dengan 0.9% per mil. Berdasarkan
data WHO, osteosarcoma adalah
tumor tulang primer paling umum
dengan estimasi insiden 4-5/
1.000.000 per tahun (Laux et al,
2014). Insiden frekuensi
osteosarcoma di Eropa didapatkan
insiden 0,2-3/ 1.000.000 per tahun
dalam kelompok usia 15-19 tahun.

Pasien osteosarcoma sering
kali datang  dengan keluhan yang
tidak spesifik, termasuk rasa nyeri
pada daerah yang terkena. Nyeri
malam hari, massa yang membesar,
dan nyeri yang memburuk tanpa
tanda infeksi awal atau cedera yang
jelas adalah salah satu tanda yang
menghawatirkan (Prasetyo, 2010).
Gejala yang sering ditemukan pada
penderita osteosarcoma adalah
nyeri. Sejalan dengan pertumbuhan
tumor, juga bisa terjadi
pembengkakan dan pergerakan yang
terbatas.

Nyeri merupakan pengalaman
sensorik dan emosional yang tidak
menyenangkan akibat kerusakan

jaringan otak yang mempengaruhi
hiposis otak untuk mengeluarkan
endorphin yang dapat
mengeliminasi rasa nyeri (Hertanti,
2015).

Penatalaksanaan pada pasien
osteosarcoma dengan nyeri
dilakukan baik secara farmakologis
dan non farmakologis. Salah satu
penatalaksanaan non farmakologis
pada pasien osteosarcoma dengan
nyeri yaitu pemberian teknik
distraksi terapi musik (Lestari,
2014).

Teknik distraksi merupakan salah
satu tindakan non farmakologis
yang dapat dilakukan untuk
mengurangi nyeri. Salah satu teknik
distraksi dengan pemberian terapi
musik yaitu metode menghilangkan
nyeri dengan cara mengalihkan
perhatian pasien pada hal lain
sehingga pasien akan lupa terhadap
nyeri yang dialami (Lestari, 2014).

Endorphin dapat menurunkan
tekanan darah, heart rate dan
respiratory rate dan menciptakan
suasana menyenangkan sehingga
meminimalkan rasa takut dan
cemas.  Musik juga dapat
memberikan perasaan positif dan
meningkatkan suasana hati sehingga
dapat meningkatkan kemampuan
memperbaiki diri secara klinis
seperti nyeri (Forooghy, 2015).

Hasil penelitian Sitinjak dkk
(2018) menyatakan bahwa
pemberian terapi musik terhadap
penurunan skala nyeri sebelum
diberikan terapi musik pada



responden yaitu dengan skala nyeri
2 mengalami penurunan skala nyeri
setelah diberikan terapi musik skala
nyeri menjadi 0. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa distraksi terapi
musik dapat menurunkan skala nyeri
pada pasien kanker.

METODE PENELITIAN
Rancangan studi kasus ini

menggunakan lembar observasi
sebelum dan sesudah tindakan.
Sebelum dan sesudah dilakukan
tindakan distraksi terapi musik
terlebih dahulu diukur skala nyerinya
menggunakan alat ukur yaitu skala
numerik untuk menentukan pengaruh
distraksi terapi musik terhadap
penurunkan skala nyeri.

Pasien dalam studi kasus ini
adalah satu orang pasien
osteosaarcoma dalam pemenuhan
kebutuhan aman dan nyaman.
Tempat penelitian di ruang
Flamboyan 10 RSUD Dr. Moewardi
pada tanggal 26 Februari 2020
sampai 28 Februari 2020.

Distraksi terapi musik diberikan
satu hari sekali selama 3 hari dengan
durasi 15 menit. Distraksi terapi
musik diberikan melalui headphone
dengan musik yang disukai oleh
pasien. Pengukuran skala nyeri
dilakukan sebelum dan sesudah
pemberian distraksi terapi musik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengkajian yang diperoleh

pada tanggal 24 Febuari 2020 data
subjektif yang diperoleh yaitu pasien

mengatakan nyeri pada lengan atas
bagian kiri, nyeri yang dirasa seperti
teriris-iris dan nyeri bertambah saat
melakukan aktivitas, skala nyeri 6
serta nyeri hilang timbul. Data
objektif yang diperoleh yaitu pasien
tampak meringis menahan nyeri,
tekanan darah 100/ 70 mmHg, nadi
77x/ menit, pernapasan 20x/ menit,
suhu tubuh 36,50C. Kekuatan otot
ektremitas atas kanan/ kiri yaitu 5/ 2
dan infus terpasang ditangan kanan.
Lengan atas bagian kiri terdapat
benjolan dengan ukuran 10x10x12
cm.

Hasil ini sesuai dengan apa yang
telah ditulis oleh Noor (2016), bahwa
tanda dan gejala pada pasien dengan
osteosarcoma antara lain adanya
nyeri yang terasa pada sekitar lesi
serta kesulitan dalam menggerakkan
ekstremitas yang terlibat, dan
keluhan nyeri  yang dirasakan
semakin lama semakin berat.

Berdasarkan data pengkajian
diatas, diagnosa keperawatan yang
ditegakkan yaitu nyeri kronis
berhubungan dengan infiltrasi tumor
dibuktikan dengan mengeluh nyeri
(D.0078).

Intervensi yang akan dilakukan
pada Ny. H untuk mengurangi nyeri
yaitu dengan dilakukan distraksi
terapi musik. Distraksi terapi musik
dilakukan sehari sekali selama 3 hari
dengan durasi 15menit dengan
menggunakan musik yang disukai
oleh pasien. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan oleh Sitinjak
dkk (2018) juga menunjukkan bahwa



teknik distraksi musik mampu
menurunkan tingkat nyeri pada
penderita kanker.

Hasil evalusi dari pemberian
distraksi terapi musik yang telah
dilakukan selama 3 hari berturut-
turut. Hari pertama Rabu 26 Febuari
2020 pasien mengalami penurunan
skala nyeri dari skala 6 menjadi skala
5. Hari kedua Kamis 27 Febuari
2020 pasien mengalami penurunan
skala nyeri dari skala 5 menjadi skala
4. Hari ketiga 28 Febuari 2020
pasien mengalami penurunan skala
nyeri dari skala 5 menjadi skala 4.
Evaluasi keperawatan didapatkan
data subjektifnya pasien mengatakan
masih terasa nyeri saat melakukan
aktivitas, nyeri yang dirasa seperti
teriris-iris, nyeri terasa pada lengan
atas bagian kiri dengan skala nyeri 4,
data objektifnya pasien tampak
tenang, TD 120/70 mmHg, HR 82x/
menit, RR 18x/ menit dan suhu
tubuhnya 36,50C. Hasil setelah
dilakukan pemberian distraksi terapi
musik mengalami penurunan skala
nyeri yang awalnya skala 6 menjadi
skala 4.

Tabel 1. Hasil evaluasi Skala Nyeri
Sebelum dan Sesudah Dilakukan
Pemberian Distraksi Terapi Musik

Hari Sebelum Sesudah
Hari ke 1
Hari ke 2
Hari ke 3

6
5
5

5
4
4

Berdasarkan tabel diatas dapat
disimpulkan bahwa adanya
penurunan skala nyeri pada hari
pertama sampai hari ketiga.

Musik dapat menstimulasi sistem
saraf neurohormonal dan pelepasan
endorphin yang bereaksi pada
reseptor spesifik di otak untuk
mengubah emosi, mood, dan
fisiologi. Mendengarkan musik dapat
menciptakan suasana rileks, aman,
dan menyenangkan sehingga
merangsang pusat rasa ganjaran
(sistem analgesia) dan merangsang
pelepasan substrat kimia seperti
gamma amino butyric acid (GABA),
enkephalin, dan β endorphin yang
dapat mengeliminasi neurotransmiter
rasa nyeri. Musik juga dapat
memberikan perasaan yang positif
dan meningkatkan mood sehingga
dapat meningkatkan kemampuan
memperbaiki diri secara klinis seperti
nyeri (Forooghy, 2015).

KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil studi kasus dan

pembahasan pengaruh distraksi
terapi musik terhadap penurunan
skala nyeri terhadap pasien
osteosarcoma di ruang Flamboyan
10 RSUD Dr. Moewardi Surakarta,
maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pemberian distraksi terapi
musik berpengaruh terhadap
penurunan skala nyeri  yang awalnya
skala 6 menjadi skala 4.



SARAN
Hasil studi kasus ini dapat

digunakan untuk pengembangan
ilmu keperawatan mengenai
intervensi non farmakologi berupa
pemberian distraksi terapi musik
untuk menurunkan skala nyeri.
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