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ABSTRAK  

Kanker paru merupakan penyakit keganasan di paru atau disebut tumor ganas yang berasal dari 

epitel bronkus sebagai akibat adanya pertumbuhan jaringan yang tidak dapat terkontrol pada 
jaringan paru Manajemen nyeri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

membantu pasien dalam menurunkan rasa nyeri. Teknik non farmakologi yang dapat diterapkan 

seperti teknik relaksasi misalnya dengan progressive muscle relaxation. Tujuan dilakukan studi 
kasus ini untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien kanker paru dalam 

pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini satu orang pasien 

kanker paru dengan diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera 
kimiawi. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien kanker paru dalam pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman dapat dilakukan tindakan 

keperawatan dengan memberikan teknik progressive muscle relaxation selama 2 hari berturut-
turut dan dalam sehari dilakukan 2 kali tindakan didapatkan hasil terjadi penurunan tingkat 

nyeri myalgia dari nyeri sedang dengan skala 5 menjadi nyeri ringan dengan skala 1. 

Rekomendasi tindakan progressive muscle relaxation  pada pasien kanker paru untuk 
menurunkan nyeri. 

 

Kata kunci: Kanker Paru, Nyeri, Progressive Muscle Relaxation 
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PENDAHULUAN             

                

     Kanker paru merupakan penyakit 

keganasan di paru atau disebut tumor 

ganas yang berasal dari epitel bronkus 

sebagai akibat adanya pertumbuhan 

jaringan yang tidak dapat terkontrol pada 

jaringan paru (Hulma, 2014; KPKN, 

2017). Pada tahun 2015 American Cancer 

Society mengungkapkan bahwa kanker 

paru merupakan kejadian nomor dua 

terbanyak untuk penyakit keganasan. Data 

Globacon menyebutkan ditahun 2018 

terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka 

kematian sebesar 9,6 juta kematian, 

dimana 1 dari 5 laki-laki da 1 dari 6 

perempuan di dunia mengalami kejadian 

kanker. Data tersebut juga menyatakan 1 

dari 8 laki-laki dan 1 dari 11 perempuan, 

meninggal karena kanker (Kemenkes, 

2019 dalam Sartika, Tri, 2020). Angka 

kejadian penyakit kanker di Indonesia 

(136.2/100.000 penduduk) berada pada 

urutan 8 di Asia Tenggara, sedangkan di 

Asia urutan ke 23. (Kemenkes, 2019 dalam 

Sartika, Tri, 2020). 

      Prevelensi tumor atau kanker di 

Indonesia menunjukkan adanya 

peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 

2018 yang semula 1,4 per 1000 penduduk 

menjadi 1,79 per 1000 penduduk 

(Riskesdas, 2018). Insiden kanker paru 

banyak terjadi pada laki-laki sebagai 

akibat dari merokok. Dinas Kesehatan 

Jawa Tengah pada tahun 2015 

menyebutkan bahwa merokok merupakan 

faktor resiko utama kanker pada kelompok 

pria yang menyebabkan terjadinya lebih 

dari 20% kematian akibat kanker di dunia. 

Faktor lain yang dapat menyebabkan 

kanker paru adalah kerentanan genetik, 

polusi udara, paparan randon (gas 

radioaktif), dan pajanan industri (KPKN, 

2017). 

     Dampak dari penyebab kanker paru, 

keluhan yang didapatkan pada pasien 

berupa batuk, napas pendek, mual, batuk 

darah, serta nyeri dada. Nyeri adalah 

keluhan utama yang sering dikeluhkan 

(Wysham et al, 2015). Penatalaksanaan 

pada kanker paru dapat berupa 

farmakologi dan non farmakologi. Pada 

penatalaksanaan farmakologi meliputi 

pembedahan, radiasi, dan kemoterapi 

(Komalawati, Dedeh., Lestari Sukmarini., 

Tuti Herawati. (2018). Kemoterapi 

merupakan salah satu terapi medis yang 

digunakan untuk pengobatan kanker 

stadium lanjut (Syarif & Putra, 2014). 

     Efek samping kemoterapi bervariasi 

tergantung dari regimen kemoterapi yang 

diberikan. Efek samping yang dapat terjadi 

akibat kemoterapi antara lain mual, 

muntah, diare, alopesia, neouropati, dan 

myalgia (Remesh, 2012). Myalgia sendiri 

ialah nyeri yang berasal dari otot akibat 

metastasis kanker paru ke tulang. 

Metastasis kanker ke tulang lengan dan 

kaki menyebabkan nyeri akan lebih berat 

pada saat adanya gerakan, ketika 

metastasis sampai ke tulang belakang nyeri 

akan lebih dirasakan (Khuchuk, 2013). 

Manajemen nyeri merupakan salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

membantu pasien dalam menurunkan rasa 

nyeri. Teknik non farmakologi yang dapat 

diterapkan seperti teknik relaksasi 

misalnya dengan progressive muscle 

relaxation. Tindakan ini dapat dilakukan 

sebelum dan sesudah pemberian obat 

analgesik, akan tetapi harus menunggu 

sekitar 1-2 jam setelah jam terapi 

farmakologi (Hertanti, 2015). Progressive 

Muscle Relaxation (PMR) merupakan 

suatu tindakan memodifikasi nyeri, 

memungkinkan terjadi relaksasi otot yang 

akan merangsang pengeluaran endofrin 

dan mampu menghambat transmisi nyeri 

ke medulla spinalis serta otak sebagai 

pusat rasa sakit sehingga persepsi nyeri 

dapat menurun (Rohands, 2013). 

Pada penelitian Dedeh Komalawati, 

Lestari Sukmarini, dan Tuti Herawati 

tahun 2018 untuk mengetahui pengaruh 

progressive muscle relaxation terhadap 

pasien kanker paru yang menjalani 

kemoterapi dilakukan kepada 32 orang 

selama 5 hari dengan frekuensi 2 kali 

sehari selama 15 menit setiap tindakan 

didapatkan skala nyeri sebelum tindakan 



3-4 dan sesudah tindakan skala nyeri 

menurun menjadi 0-1 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa PMR dapat membantu 

menurunkan myalgia pada pasien kanker 

paru yang menjalani kemoterapi.  

Didukung kembali hasil penelitian 

Didi Kurniawan, Reni Zulfitri, dan Ari 

Pristiana pada tahun 2019  meneliti terkait 

pengaruh progressive muscle relaxation 

terhadap kualitas nyeri pada pasien kanker 

payudara pada 20 orang pasien kanker 

payudara yang membutuhkan 10-15 menit 

untuk 15 gerakan. Didapatkan hasil rata-

rata skala nyeri sebelum tindakan 6,5 dan 

sesudah tindakan rata-rata skala nyeri 

turun menjadi 1,35 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa teknik non 

farmakologi progressive muscle relaxation 

dapat menurunkan skala nyeri. Demikian 

pula penelitian oleh Chandra Sulistyorini 

pada tahun 2019 mengidentifikasi terkait 

efektivitas relaksasi otot progresif terhadap 

nyeri dismenore yang melibatkan 30 

responden dilakukan selama 10 menit 

untuk 15 gerakan diperoleh skala nyeri 

sebelum tindakan 5 dan sesudah tindakan 

skala nyeri turun menjadi 3. Sehingga dari 

hasil penelitian tersebut diperoleh 

kesimpulan bahwa relaksasi otot progresif 

dapat menurunkan skala nyeri yang 

signifikan. Tujuan umum pada studi kasus 

ini ialah untuk mengetahui asuhan 

keperawatan dengan kanker paru. 

 

METODE  

 

     Jenis penelitian ini adalah diskriptif 

dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Studi kasus adalah pengujian 

secara rinci terhadap satu latar atau satu 

orang atau satu penyimpanan dokumen 

atau satu peristiwa tertentu. Pendekatan 

studi kasus sebagai suatu pendekatan 

dengan memusatkan perhatian pada studi 

kasus secara intensif dan rinci. Sudi kasus 

juga didefinisikan sebagai metode 

penelitian yang lebih bersifat teknis 

(Surahman dkk, 2016). 

     Subjek dalam studi kasus ini adalah 

satu orang pasien kanker paru dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan aman dan 

nyaman: nyeri dengan skala nyeri ringan 

sampai sedang. Tempat studi kasus ini di 

ruang Flamboyan 7 RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta pada tanggal 26 Februari-27 

Februari 2020. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengkajian didapatkan data 

pasien mengatakan mengeluh badan lemas 

dan luka pada tungkai kaki bagian bawah 

sebelah kanan yang tak segera sembuh. 

Selama dilakukan pengkajian pada tanggal 

26 Februari 2020, pasien mengatakan 

mengeluh nyeri pada tangan kanan dan 

kebas pada telapak tangan kanan post 

kemoterapi. Pasien mengatakan dilakukan 

kemoterapi pada tanggal 25 Februari 2020 

pukul 13.00 WIB dan selesai pada pukul 

19.00 WIB. 

Pasien mengatakan sebelumnya pernah 

berobat ke rumah sakit Muhammadiyah 

Ponorogo pada bulan November 2019 akan 

tetapi kemudian dirujuk ke RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Pasien mengatakan 

gejala pertama yang dialaminya adalah 

batuk secara terus menerus disertai dahak, 

dada terasa panas, dan terasa sesak napas. 

Selanjutnya pada bulan Desember 2019 

pasien kembali ke RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta untuk melakukan pemeriksaan 

dan kemoterapi. Sebelumnya pasien pernah 

melakukan kemoterapi sebanyak 3 kali 

yaitu pada: 23 Desember 2019, 14 Januari 

2020, dan 4 Februari 2020. 

     Pengkajian nyeri didapatkan hasil nyeri 

akan terasa saat mengambil sesuatu dengan 

tangan kanan atau saat tangan kanan 

digerakkan dan nyeri akan berkurang saat 

tangan kanan diistirahatkan atau tidak 

gerakkan, nyeri terasa seperti tertimpa 

benda berat pada tangan kanan dengan 

skala 5 nyeri terasa hilang timbul. Pada 

hasil pengkajian diperoleh data ekspresi 

wajah pasien meringis menahan nyeri dan 

pasien terlihat jarang menggerakkan tangan 

kanannya untuk menghindari rasa nyeri. 

              Menurut Andarmoyo (2013) nyeri akut 

berdurasi singkat, memiliki onset yang 



tiba-tiba, dan terlokalisasi. Klien 

mengalami nyeri akut biasanya juga akan 

memperlihatkan respon emosi dan perilaku 

seperti menangis, mengerang kesakitan, 

mengerutkan wajah, atau menyeringai.  

Berdasarkan hasil studi kasus adanya 

kesesuaian dengan keluhan utama pada 

klien dengan hasil penelitian Komalawati, 

Dedeh., Lestari Sukmarini., dan Tuti 

Herawati, 2018. Intensitas nyeri myalgia 

pada penelitian Komalawati, Dedeh., 

Lestari Sukmarini., dan Tuti Herawati 

ditahun 2018  antara lain  myalgia ringan 

yaitu 40,62 % dan myalgia sedang yaitu 

59,37%. Myalgia sendiri merupakan nyeri 

yang berasal dari otot pada umumnya 

terjadi karena reaksi reflek spasme otot 

dan bisa terjadi diseluruh bagian tubuh 

(Komalawati, Dedeh., Lestari Sukmarini., 

Tuti Herawati, 2018).  

     Pasien terlihat meringis dikarenakan 

sebagai respon untuk menahan nyeri pada 

tangan kanannya akibat efek samping dari 

kemoterapi. Selain itu nyeri dapat 

menyebabakan seseorang menjadi bersikap 

protektif agar nyeri yang dirasakan 

menjadi berkurang. 

     Pengkajian diperoleh data bahwa pasien 

sudah mulai merokok saat berusia 17 tahun 

dan sekarang pasien sudah berusia 54 

tahun sehingga dapat diketahui bahwa 

lamanya pasien merokok sudah 37 tahun.            

     Hal ini sesuai dengan teori Wijaya & 

Putri (2017); Utama (2018) yang 

menyatakan bahwa sebanyak 90% dari 

kanker paru-paru timbul sebagai akibat 

dari penggunaan tembakau. Menghisap 

pipa dan cerutu juga dapat menyebabkan 

kanker paru. Asap tembakau mengandung 

lebih dari 4.000 senyawa-senyawa kimia.          

     Rokok dan asap rokok mengandung 

bahan kimia karsinogen (penyebab 

kanker). Asap rokok kemudian akan 

merusak dan bisa membunuh sel-sel 

saluran napas seperti rambut pada sluran 

pernapasan yang disebut dengan silia. Silia 

biasanya bertugas untuk mengeluarkan 

kotoran. Namun saat silia rusak atau 

hancur karena asap rokok udara yang 

masuk tidak dapat tersaring dengan baik. 

Sehingga saat seseorang menghirup zat 

karsinogen akan dengan mudah masuk ke 

dalam paru-paru dan kemudian mengendap 

sehingga dapt memicu terjadinya kanker 

paru. 

     Pengkajian didapatkan hasil tanda-

tanda vital pasien data tekanan darah 

130/80 mmHg, nadi 110x/menit irama 

teratur,frekuensi pernapasan 21x/menit 

irama teratur, dan suhu tubuh 37
o
C.  

Pemeriksaan fisik paru dengan inspeksi: 

pengembangan dada kanan lebih lambat 

daripada dada kiri, simetris, tidak ada 

luka, dan tidak menggunakan otot bantu 

pernapasan. Palpasi: vokal fremitus 

sebelah kanan lebih lambat atau pelan 

getarannya. Perkusi: redup disebelah 

kanan dan sonor disebelah kiri. 

Auskultasi: vesikuler lapang paru sebelah 

kiri dan suara ronkhi lapang paru sebelah 

kanan lobus kedua. 

     Peningkatan nadi tersebut disebabkan 

karena nyeri dapat mempengaruhi tanda-

tanda vital. Tanda-tanda vital meliputi 

temperatur atau suhu tubuh, denyut nadi, 

laju pernafasan atau respirasi, dan tekanan 

darah. Pengukuran tanda-tanda vital 

memberikan informasi yang berharga 

terutama mengenai status kesehatan 

pasien secara umum (Jones, 2008 dalam 

Lopes, Maksimilianus., Moh Alimansur., 

Edi Santoso, 2014). Salah satu faktor yang 

mempengaruhi frekuensi denyut nadi 

adalah emosi yang diakibatkan oleh nyeri 

akut, dan kecemasan meningkatkan 

stimulasi simpatik, dapat meningkatkan 

frekuensi nadi sedangkan nyeri berat yang 

tidak hilang meningkatkan stimulasi 

parasimpatik, dapat menurunkan frekuensi 

denyut nadi. 

     Pemeriksaan fisik mencakup tampilan 

umum (performance status) penderita 

yang menurun, penemuan abnormal 

terutama pada pemeriksaan fisik paru 

benjolan leher, ketiak atau dinding dada. 

Pada pemeriksaan fisik, tanda yang dapat 

ditemukan pada kanker paru dapat 

bervariasi tergantung pada letak, besar 

tumor, dan penyebarannya. Sesak napas 

dengan temuan suara napas yang 



abnormal pada pemeriksaan fisik yang 

didapat jika terdapat massa, efusi pleura, 

atau atelektasis (KPKN, 2017). Penemuan 

suara napas tambahan seperti ronchi 

terjadi karena adanya sekret yang 

meningkat. Hal ini diakibatkan karena 

kanker paru dapat memutasi gen dan sel 

epitel  paru menjadi tidak terkendali 

sehingga memicu timbulnya massa tumor. 

Massa tumor tersebut mampu membuat 

produksi sekresi trakheobronkial 

meningkat. 

     Hasil pemeriksaan patologi anatomi 

adalah sitologi  singkatan bronchus 

dekstra adenocarcinoma. Hasil 

pemeriksaan Echocardiography ialah 

concentric remodeling dengan 

abdormalitas segmental wall motion EF 

52% fungsi diastolik baik MR Mild. Hasil 

pemeriksaan Thoraks PA+Lat Dewasa 

ialah massa paru kanan lobus medius 

segmen medial.  

Sesuai dengan teori Wijaya & Putri 

(2017), sinar x (PA dan lateral) dapat 

menggambarkan bentuk dada, ukuran dan 

lokasi lesi. Dapat menyatakan massa udara 

pada bagian hilus, efusi pleural, atelektasis, 

erosi tulang rusuk atau vertebra. 

Pemeriksaan sitopatologi pada pasien 

kanker paru dilakukan untuk menunjukan 

adanya tahap karsinoma. Bronkoskopi, 

biopsi, penyikatan mukosa bronkus serta 

pengambilan bilasan bronkus yang 

kemudian diperiksa secara 

patologianatomik. Bronkoskopi serat optik 

memungkinkan visualisasi.  

     Pemeriksaan foto toraks AP/ lateral 

merupakan pemeriksaan awal untuk 

menilai pasien dengan kecurigaan terkena 

kanker paru. Berdasarkan pemeriksaan ini, 

lokasi lesi dan tindakan selanjutnya 

termasuk prosedur diagnosis penunjang 

dan penanganan dapat ditentukan (KPKN, 

2017). Sedangkan pemeriksaan 

bronskoskopi ialah prosedur utama untuk 

mendiagnosa kanker paru. Prosedur ini 

dapat membantu menentukan lokasi lesi 

primer, pertumbuhan tumor intraluminal 

dan mendapatkan spesimen untuk sitologi 

dan biopsi, sehingga diagnosa kanker paru 

dapat ditentukan. Spesimen untuk 

menghasilkan pemeriksaan sitologi dan 

histopatologi didapat melalui bilasan 

bronkus, sikatan bronkus, dan biopsi 

bronkus (KPKN, 2017). 

     Pemeriksaan sitopatologi biopsi paru 

yang dilakukan pada pasien yang 

didiagnosis kanker paru untuk mengetahui 

adanya karsinoma. Serta didukung dengan 

melakukan pemeriksaan fisik paru-paru 

yaitu: inspeksi, palpasi, perkusi, dan 

auskultasi. 

     Diagnosa keperawatan yang utama 

pada pemenuhan kebutuhan aman dan 

nyaman pasien dengan kanker paru. 

Berdasarkan dengan teori Standar 

Diagnosis Keperawatan Indonesia (2017) 

ialah nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera kimiawi dibuktikan dengan 

mengeluh nyeri, tampak meringis, sulit 

tidur, gelisah, bersikap protektif, napsu 

makan berubah, frekuensi nadi meningkat 

(D.0077). 

      Intervensi keperawatan studi kasus ini 

yang berfokus pada diagnosa nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera 

kimiawi dibuktikan dengan mengeluh 

nyeri, tampak meringis, sulit tidur, gelisah, 

bersikap protektif, napsu makan berubah, 

frekuensi nadi meningkat (D.0077) dengan 

tujuan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 2x24 jam diharapkan 

rasa nyeri pasien menurun. Berdasarkan 

SLKI (Standar Luaran Keperawatan 

Indonesia) dengan kriteria hasil yaitu 

keluhan nyeri meurun, sikap protektif 

menurun, dan meringis menurun.       

     Berdasakan tujuan dan kriteria hasil 

tersebut intervensi keperawatan yang 

dilakukan berdasarkan Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia yaitu identifikasi 

lokasi dan karakteristik nyeri, identifikasi 

skala nyeri, identifikasi faktor yang 

memperberat dan memperingan nyeri. 

Terapeutik: berikan teknik non 

farmakologis untuk mengurangi nyeri 

(progressive muscle relaxation). Edukasi: 

Anjurkan memonitor nyeri secara madiri. 

Kolaborasi: kolaborasi pemberian 

analgetik, jika perlu. 



       Tindakan keperawatan yang dilakukan 

untuk mengurangi nyeri myalgia pada 

studi kasus ini ialah progressive muscle 

relaxation. Progressive muscle relaxation 

merupakan suatu terapi relaksasi yang 

diberikan kepada klien dengan 

menegangkan otot-otot tertentu dan 

mengkombinasikan latihan napas dalam 

dan serangkaian seri kontraksi dan 

relaksasi otot tertentu (Setyoadi dan 

Kushariadi, 2011). Teknik progressive 

muscle relaxation dilakukan untuk 

mengatasi rasa nyeri karena efektif dalam 

mengurangi ketegangan otot ditubuh, 

perubahan aktivasi sistem saraf simpatik, 

termasuk penurunan denyut nadi, tekanan 

darah, dan fungsi neuroendokrin. 

Progressive muscle relaxation dapat 

digunakan sebagai metode relaksasi bagi 

pasien yang mengalami kemoterapi 

(Helen, 2015).  

              Teknik progressive muscle relaxation 

(relaksasi otot progresif) mampu 

merangsang tubuh untuk melepaskan opiat 

endogen yaitu endorfin. Endorfin adalah 

substansi seperti morfin yang diproduksi 

dalam tubuh yang berfungsi sebagai 

inhibitor terhadap transmisi nyeri, 

sehingga apabila tubuh mengeluarkan 

substansi-substansi ini satu efeknya adalah 

meredakan nyeri (Fitriani dan Achmad, 

2017).  

     Melalui progressive muscle relaxation 

dapat membuat badan menjadi lebih 

nyaman karena dengan mengencangkan 

dan melemaskan otot-otot secara perlahan 

membantu badan menjadi rileks dan dapat 

menurunkan nyeri. 
 

 

 

      

Tabel 1 Hasil Evaluasi Skala Nyeri pada 

Tn.T dengan NRS (Numeric Rating Scale) 
 

 

     Berdasarkan tabel diatas diketahui 

bahwa setelah dilakukan intervensi 

keperawatan dengan menggunakan teknik 

progressive muscle relaxation yang 

dilakukan 2 kali sehari selama 2 hari ada 

penurunan skala nyeri dari 5 menjadi 1, 

awalnya protektif terhadap nyeri pada 

tangan kanannya menjadi tidak lagi 

protektif. Berarti terdapat penurunan skala 

nyeri dimana pasien tidak lagi meringis 

menahan nyeri. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

     Pengelolaan asuhan keperawatan 

keperawatan pada pasien kanker paru post 

kemoterapi dalam pemenuhan kebutuhan 

aman dan nyaman drngan masalah 

keperawatan nyeri akut dan tindakan yang 

dilakukan ialah pemberian progressive 

muscle relaxation sebanyak 2 kali sehari 

dalam sehari dilakukan 2 kali tindakan. 

Dalam setiap tindakan diperlukan waktu 

±15 menit selama 2 hari didapatkan hasil 

penurunan skala nyeri dari skala 5 (nyeri 

sedang) menjadi skala 1 (nyeri ringan). 

     Bagi perawat bisa memberikan 

intervensi progressive muscle relaxation 

sebagai salah satu manajemen nyeri non 

farmakologi pada pasien kanker paru post 

kemoterapi. Tindakan progressive muscle 

relaxation ini cukup efektif untuk 

menurunkan skala nyeri myalgia. 

Sebaiknya dalam melakukan tindakan 

diperlukan ruangan yang tenang dan sunyi.  

 

Hari dan 

Tanggal 

Waktu 

Pengukuran 

Skala 

Sebelum 

Tindakan 

Sesudah 

Tindaka
n 

Hari ke 1 

 

07.35 WIB      5 

 

     4 

13.35 WIB     4 
 

      3 

Hari ke 2 

 

07.35 WIB     3 

 

      2 

13.35 WIB     2       1 
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