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ABSTRAK 

Kanker nasofaring adalah tumor ganas yang timbul di daerah nasofaring area di atas tenggorok 

dan dibelakang hidung. Di Indonesia, insiden tertinggi kanker nasofaring pada usia 41 – 50 

tahun (32,4%) dan insiden terendah pada usia > 70 tahun (1,9%). Insiden tertinggi terdapat 

pada laki – laki dari pada perempuan dengan perbandingan 8:1. Tujuan dilakukan studi kasus 

ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien kanker nasofaring 

dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

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

orang pasien kanker nasofaring dengan diagnosa keperawatan ansietas berhubungan dengan 

kekhawatiran mengalami kegagalan. Salah satu penatalaksanaan pada pasien kanker nasofaring 

yang mengalami kecemasan dengan cara pemberian teknik relaksasi genggam jari. Hasil dari 

studi kasus ini menunjukkan bahwa Pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien kanker 

nasofaring dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman dengan masalah keperawatan 

ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Tindakan yang dilakukan 

adalah pemberian teknik relaksasi Genggam Jari dengan durasi 3 kali dalam sehari dalam 

waktu 15 menit selama 3 hari didapatkan hasil terjadi penurunan tingkat kecemasan dari 45 

menjadi 20. Rekomendasi tindakan terapi relaksasi genggam jari efektif dilakukan pada pasien 

kanker nasofaring yang mengalami masalah kecemasan. 

Kata Kunci : Kanker Nasofaring, Kecemasan, Genggam Jari 
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PENDAHULUAN 

Kanker nasofaring adalah tumor 

ganas yang timbul di daerah nasofaring 

area di atas tenggorok dan dibelakang 

hidung (POI, 2010). 

Kanker nasofaring dapat 

menyerang segala usia, di China sekitar 

75 – 90% terjadi pada usia 30 – 60 

tahun. Sedangkan di Indonesia, insiden 

tertinggi pada usia 41 – 50 tahun 

(32,4%) dan insiden terendah pada usia 

> 70 tahun (1,9%). Insiden tertinggi 

terdapat pada laki – laki dari pada 

perempuan dengan perbandingan 8:1. 

Kanker nasofaring jarang ditemukan di 

Benua Eropa dan Amerika, yaitu 

kurang dari 1/100.000 setiap tahun, 

sedangkan di Afrika sekitar 5 – 

10/100.000 setiap tahun . Tetapi sering 

ditemukan di Asia Tenggara dan China, 

dengan angka kejadian 39,84/100.000 

di Provinsi Guangdong, China Selatan. 

Di Indonesia terdapat 6,2/100.000 

dengan 13.000 kasus baru. Prevalensi 

kanker di Indonesia diperkirakan 1,4% 

atau sekitar 347.792 orang dengan 

prevalensi tertinggi terdapat pada 

provinsi Yogyakjarta , sedangkan 

Provinsi Riau (0,7%) atau sekitar 4.301 

orang ( Riskesdas, 2013). 

Tindakan atau terapi medik yang 

dilakukan pada pasien kanker 

nasofaring yaitu kemoterapi, 

radioterapi, terapi kombinasi dan 

pembedahan atau operasi. Kemoterapi 

merupakan pengobatan kanker dengan 

obatobatan. Kemoterapi dapat menjalar 

melalui tubuh dan dapat membunuh sel 

kanker dimanapun di dalam tubuh. 

Kemoterapi juga dapat merusak sel 

normal dan sehat, terutama sel sehat 

dalam lapisan mulut dan sistem 

gastrointestinal, sumsung tulang serta 

kantung rambut, pasien kanker sebelum 

melakukan kemoterapi biasanya 

mengeluh cemas takut dengan efek 

kemoterapi (Kelvin dan Tyson, 2011). 

 Kecemasan dapat ditangani 

dengan cara farmakologis dan non 

farmakologis. Dalam penanganan 

farmakologis menggunakan obat anti 

ansietas misalnya benzodiazepine, 

hanya digunakan untuk jangka pendek 

karena pengobatannya bersifat 

ketergantungan. Sedangkan untuk cara 

non farmakologis dapat ditangani 

dengan teknik relaksasi, psikoterapi 

dengan hipnoterapi (Anita, 2017). 

Salah satu teknik relaksasi yang 

dapat digunakan untuk penanganan 

kecemasan adalah teknik relaksasi 

genggam jari. Teknik relaksasi 

genggam jari merupakan teknik yang 

sederhana dan mudah untuk dilakukan 

oleh siapapun yang berhubungan 
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dengan jari tangan serta aliran energi di 

dalam tubuh. Teknik genggam jari 

dilakukan dengan cara menggenggam 

jari dan menarik nafas dalam – dalam  

selama 15 menit dapat mengurangi dan 

menyembuhkan ketegangan fisik 

maupun emosi, karena dengan 

menggenggam jari akan 

menghangatkan titik – titik keluar dan 

masuknya energi yang terletak pada jari 

– jari tangan. Teknik relaksasi ganggam 

jari membantu tubuh, pikiran dan emosi 

mencapai keadaan rileks. Ketika tubuh 

dalam keadaan rileks, maka ketegangan 

otot berkurang yang kemudian akan 

mengurangi kecemasan ( Yuliastuti, 

2015). 

Berdasarkan latar belakang 

diatas penulis tertarik untuk melakukan 

suhan keperawatan pada pasien kanker 

nasofaring yang mengalami kecemasan 

pre kemoterapi dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan nyaman. 

METODE PENELITIAN 

Jenis metode penelitian ini 

adalah deskriptif dengan menggunakan 

metode penelitian pendekatan studi 

kasus. Studi kasus ini untuk 

mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien kanker 

nasofaring yang mengalami 

kecemasan. 

Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu orang pasien kanker 

nasofaring dalam pemenuhan kebutuhan 

rasa aman dan nyaman : ansietas. Tempat 

penelitian di ruang Flamboyan 7 RSUD 

Dr. Moewardi pada tanggal 17 Februari 

2020 sampai 22 Februari 2020. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian dilakukan pada 

tanggal 17 Februari 2020 pukul 13.00 

WIB dengan metode wawancara dan 

observasi. Hasil pengkajian didapatkan 

keluhan utama yang dialami klien 

merasa khawatir akan kondisi sakitnya 

sat ini. klien tampak gelisah, TD : 

130/100 mmHg, HR : 96x/menit, RR ; 

22x/menit, T : 36.5oC. 

Pengkajian yang berfokus pada 

tingkat kecemasan yang dialami Tn.R 

ini dapat diukur dengan menggunakan 

kuesioner tingkat kecemasan dengan 

menggunakan Zung self rating anxiety 

scale,pada saat pengkajian didapatkan 

hasil kuesioner dengan skor 45 itu 

artinya klien mengalami tingkat 

kecemasan sedang. 

Berdasarkan hal tersebut Tn. R 

mengalami suatu respons emosional 

dimana pasien merasa takut pada suatu 

sumber ancaman yang belum jelas dan 

tidak teridentifikasi yang disebut 

kecemasan (Solehati dan kasosih, 

2015:152). 

Menurut Nurhadi (2002) dalam 

Yustin (2011) bila kecemasan tersebut 

tidak mendapat penanganan yang 

adekuat dari dokter, perawat maupun 

keluarga, tidak tertutup kemungkinan 
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kecemasan akan bertambah parah yang 

berdampak kepada ketidaksiapan 

pasien menjalani kemoterapi.  

Hasil dari pengkajian dan 

pengelompokan data tersebut, penulis 

menemukan masalah keperawatan dan 

mengangkat diagnosa ansietas 

berhubungan dengan kekhawatiran 

mengalami kegagalan dibuktikan 

dengan tampak gelisah, sulit 

berkonsentrasi, frekuensi nafas 

meningkat, nadi meningkat, tekanan 

darah meningkat (SDKI, 2017). Penulis 

merumuskan diagnosa keperawatan 

dalam kasus ini didasarkan pada tanda 

dan gejala mayor yang ada pada pasien 

sesuai dengan yang tertuliskan di SDKI 

(Standar Diagnosis Keperawatan 

Indonesia).  

Intervensi tindakan pada kasus 

ini didasarkan pada tujuan intervensi 

masalah keperawatan ansietas yaitu 

setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam 

diharapkan ansietas pasien dapat 

berkurang dengan kriteria hasil: 

Tingkat Ansietas (L.09093) perilaku 

gelisah menurun, frekuensi nadi 

menurun, tekanan darah menurun, 

frekuensi pernapasan, perasaan 

keberdayaan membaik (SLKI, 2017). 

Berdasarkan tujuan tersebut, 

penulis membuat rencana tindakan 

yaitu Terapi Relaksasi (I.09320) 

periksa frekuensi nadi, tekanan darah, 

pernapasan dan suhu,  ciptakan 

lingkungan yang tenang, beri informasi 

tertulis tentang persiapan dan prosedur 

teknik relaksasi, jelaskan tujuan, 

manfaat teknik relaksasi genggam jari, 

demonstrasikan dan latih terapi 

relaksasi dilakukan 3 kali dalam sehari 

1 kali selama 15 menit, anjurkan 

mengambil posisi yang nyaman, 

anjurkan rileks dan merasakan sensasi 

relaksasi, monitor respon terhadap 

terapi relaksasi, anjurkan sering 

mengulangi teknik relaksasi (SIKI, 

2017). 

Hasil evaluasi yang telah 

dilakukan selama 3 hari. Hari pertama 

sebelum dilakukan tindakan teknik 

relaksasi genggam jari didapatkan hasil 

skor tingkat kecemasan pasien 45 

(kecemasan sedang) dan menurun 

menjadi 38 ( kecemasan ringan ). Hari 

kedua didapatkan hasil skor tingkat 

kecemasan pasien 36 (kecemasan ringan) 

dan menurun menjadi 45 (kecemasan 

ringan). Hari ketiga skor tingkat 

kecemasan pasien 29 (kecemasan ringan) 

dan menurun menjadi 20 (kecemasan 

ringan) dan pasien tampak rileks, dapat 

dilihat seperti pada grafik 4.1 
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Grafik 4.1 Evaluasi tingkat kecemasan  

Tn. R mengalami penurunan 

 

Berdasarkan data tabel diatas 

dapat disimpulkan adanya penurunan 

tingkat kecemasan dari hari pertama 

sampai dengan hari ketiga. Hasil studi 

kasus yang dilakukan di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta diketahui bahwa 

sesudah dilakukan intervensi 

keperawatan dengan memberikan 

terapi teknik relaksasi genggam jari 15 

menit selama 3 hari berturut-turut. 

Intervensi ini dilakukan mulai hari 

pertama sampai dengan hari ketiga 

maka didapatkan hasil pengukuran 

kadar gula darah pada pasien 

mengalami penurunan dari skor 45 

menjadi skor 20. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien kanker nasofaring dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman : ansietas dengan masalah 

keperawatan ansietas berhubungan 

dengan kekhawatiran mengalami 

kegagalan dibuktikan dengan tampak 

gelisah, sulit berkonsentrasi, frekuensi 

nafas meningkat, nadi meningkat, 

tekanan darah meningkat. Tindakan yang 

dilakukan adalah pemberian teknik 

relaksasi Genggam Jari dengan durasi 3 

kali dalam sehari dalam waktu 15 menit 

selama 3 hari didapatkan hasil terjadi 

penurunan tingkat kecemasan dari 45 

(kecemasan sedang) menjadi 20 

(kecemasan ringan). Rekomendasi 

tindakan terapi relaksasi genggam jari 

efektif dilakukan pada pasien kanker 

nasofaring yang mengalami masalah 

kecemasan. 
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