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                                                           ABSTRAK  

Kanker ovarium merupakan tumor ganas pada ovarium yang paling sering ditemukan pada 

wanita berusia 50-70 tahun. Kanker ovarium  menyebar ke bagian lain panggul dan perut 

melalui system getah bening dan melalui system pembuluh darah menyebar ke hati dan paru-

paru. Terapi medis yang sering digunakan pasien kanker adalah kemoterapi karena dapat 

menghancurkan sel kanker di seluruh tubuh  namun pasien mengalami efek samping nyeri 

setelah menjalani program kemoterapi. Penatalaksanaa yang dapat digunakan untuk 

menurunkan nyeri yaitu pemberian terapi murrotal surat ar-rahman karena dapat memberikan 

rasa rileks dan nyaman. Tujuan dilakukan studi kasus ini untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien kanker ovarium post kemoterapi dalampemenuhan kebutuhan aman 

dan  nyaman. Metode yang digunakan teknik wawancara dan observasi. Subjek studi kasus ini 

adalah satu orang pasien kanker ovarium yang menjalani kemoterapi dengan keluhan nyeri 

kronis  berhubungan dengan infiltrasi tumor. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien kanker ovarium dalam pemenuhan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman dengan tindakan non farmakologi pemberian  terapi murrotal surat ar-

rahman. Asuhan keperawatan ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut di dapatkan hasil terjadi 

penurunan skala nyeri berat menjadi ringan. Rekomenasi tindakan pemberian terapi murrotal 

surat ar-rahman untuk menurunkan nyeri.  
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PENDAHULUAN  

 

Kanker ovarium merupakan tumor 

ganas pada ovarium yang paling sering 

ditemukan pada wanita berusia 50-70 

tahun. Kanker ovarium bisa menyebar ke 

bagian panggul dan perut melalui system 

getah bening melalui sistem pembuluh 

darah menyebar ke hati dan paru-paru 

(Padila, 2013). Berdasarkan data diagnosis 

penyakit kanker ovarium di USA, jumlah 

kasus baru didapatan sekitar 22.220 kasus 

setiap tahunnya dan sekitar 16.210 

kematian terjadi akibar penyakit ini tingkat 

insiden dan kematian kanker ovarium 

menempati urutan ke tujuh terbanyak pada 

wanita di dunia dan merupakan kanker alat 

genetalia ketiga setelah kanker serviks dan 

kanker kopus uteri. Di indonesia penderita 

kanker ovarium ditemukan sebanyak 2.314 

kasus. 

Faktor-faktor yang menyebabkan 

Kanker Ovarium antara lain umur, faktor 

genetik, faktor reproduksi, faktor 

hormonal, faktor lingkungan, penggunaan 

bedak tabur penyalahgunaan obat 

(khususnya kokain), komsumsi alcohol ( 

Rasjidi, 2013). Gejala klinis adalah 

sebagai berikut: perut kembung, cepat 

kenyang, sakit perut, konstipasi, 

pembengkakan pada perut, penurunan 

berat badan, sering buang air kecil, sakit 

punggung bagian bawah, keluar darah dari 

vagina, perubahan siklus menstruasi, pada 

penderita yang masih mengalami 

menstruasi. 

Kanker ovarium dapat diberikan 

penatalaksanaan medis berupa 

pembedahan, radioterapi, kemoradiasi, dan 

kemoterapi (Data, 2010). Tindakan medis 

paling sering digunakan adalah kemoterapi 

karena dapat mencapai sel kanker di 

seluruh tubuh. Kemoterapi adalah metode 

yang dapat menghancurkan sel kanker 

dengan menggunakan obat berdosis tinggi. 

Biasanya pasien kemoterapi di berikan 

obat carbhoplatin dan paclitaxel yang 

tergolong dalam tingkat 5 sehingga 

menyebabkan efek samping nyeri, mual 

muntah, dan rambut rontok (Sriningsih, 

2017). 

Penanganan nyeri dengan 

menggunakan obat-obatan atiemetik 

seperti metamizole, ranitidine, selain 

terapi farmakologi tenanga medis juga 

seing menggunakan terapi non 

farmakologi atau terapi komplomenter 

untuk menurunkan nyeri. Salah satu terapi 

komplementer yang sering di gunakan 

untuk mengatasi nyeri yaitu terapi murrtal 

surat ar-rahman. 

Murottal diartikan sebagai rekaman 

dari suara Al-Qur’ an yang dilagukan oleh 

seorang pembaca Al-Quran. Bacaan 

murotal mempunyai nada yang rendah 

sehingga mempunyai efek menenangkan 

(Risnawati, 2017). Mendengarkan ayat 

suci Al-Quran dapat menstimulasi 



gelombang delta yang menyebabkan 

pendengar dalam keadaan tenang tentram 

dan nyaman. Mendengarkan rekaman 

suara Al-Qur’ an dapat membuat 

seseorang menoleransi, menahan nyeri 

atau dapat mengenali jumlah stimulus 

nyeri yang dirasakan (Heny, 2013). 

Cara kerja terapi murrotal surat ar-

rahman  didengarkan dengan earphone 

maka bekerja pada otak dimana ketika 

didorong oleh rangsangan dari luar maka 

otak memproduksi zat kimia reseptor- 

reseptor yang ada di dalam tubuh dan akan 

memberikan umpan balik berupa 

kenikmatan dan kenyaman sehingga rasa 

nyeri berkurang (Indrajati, 2013) 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Studi kasus 

merupakan rancangan penelitian yang 

mencakup pengkajian satu unit penelitian 

secara intensif (Nursalam, 2013). Studi 

kasus ini dilakukan untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

kanker ovarium post kemoterapi dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman. Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu orang pasien kanker ovarium 

post kemoterapi dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman. Tempat 

penelitian di ruang Melati 1 RSUD 

Dr.Moewardi pada tanggal 24 Februari 

sampai 29 Februari 2020.  

 

HASIL DAN     PEMBAHASAN 

Pengkajian ini di lakukan pada 

tanggal 25 Februari didapatkan data 

subjektif pasien Ny.S mengatakan 

menjalani program kemoterapi pada 

tanggal 24 Februari 2020 pukul 14.00, 

pasien merasa nyeri dibagian perut. Data 

objektif perut pasien terlihat membesar, 

pasien tampak meringis menahan sakit, 

pasien tidak mampu beraktvitas seperti 

biasanya, pasien terlihat memegangi 

perutnya. Tekanan darah: 110/80mmHg, 

Nadi : 92 kali per menit, Suhu: 36,7 C, 

Pernapasan: 23 kali per menit, pasien 

terlihat tremor, wajah pasien terlihat pucat, 

Nyeri adalah   kondisi yang lebih 

dari sekedar sensasi tunggal yang 

disebabkan oleh stimulasi tertentu. 

Terjadinya nyeri berkaitan erat dengan 

reseptor dan adanya rangsangan, reseptor 

nyeri yang dimaksud adalah nociceptor, 

merupakan ujung- ujung saraf sangat 

bebas yang memiliki sedikit atau tidak 

memiliki myelin, yang tersebar pada kulit 

dan mukosa. Reseptor nyeri dapat 

memberikan respon akibat adanya 

rangsangan. Stimulasi tersebut dapat 

berupa zat kimiawi seperti bradikin, dan 

histamine. Tanda gejala pada pasien nyeri 

yaitu pasien mengeluh nyeri pada perut 



bagian bawah, pucat, lemas.tidak mampu 

beraktivitas (SDKI, 2017)    

Berdasarkan pengkajian yang 

dilakukan pada Ny.S dan sesuai dengan 

SDKI maka di rumuskan diagnosa Nyeri 

Kronis berhubungan dengan infiltrasi 

tumor sesuai dengan (SDKI, 2018) 

Dalam intervensi untuk mencapai 

keberhasilan maka di tetapkan tujuan dan 

kriteria hasil yang sesuai dengan SLKI 

(Standar Luaran Keperawatan Indonesia). 

Tujuan asuhan keperawatan ini setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 

3x24 jam di harapkan masalah nyeri dapat 

teratasi dengan criteria hasil yaitu tingkat 

nyeri (L.08066) keluhan nyeri menurun. 

Intervensi yang di lakukan sesuai 

dengan SIKI (Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia): Manajemen nyeri 

(I.0838) Identifikasi skala nyeri, 

Identifikasi lokasi, durasi, intensitas nyeri,   

frekuensi, berikan teknik nonfarmakologi 

untuk mengurangi nyeri, ajarkan teknik 

nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri, 

kolaborasi pemberian analgetik. 

Hasil evaluasi yang di peroleh  

setelah di lakukan implementasi selama 3 

hari di dapatkan hasil akhir yaitu pasien 

mengatakan nyeri sudang berkurang, 

pasien tidak meringis menahan sakit. 

Objektif pasien tampak lebih rileks, 

tampak menyukai terapi murrotal surat ar-

rahman yang diberikan 2x selama 24 jam 

sehingga nyeri berat menjadi ringan 

artinya setelah di lakukan asuhan 

keperawatan terdapat penurunan tingkat 

nyeri. Skala nyeri 8 menurun menjadi 

skala nyeri 2 dapat dilihat seperti pada 

table 4.1 

 

Tabel 4.1 Evaluasi tingkat nyeri Ny.S 

mengalami penurunan  

Hari Hasil pengukuran Skala nyeri 

 Pre Post 

Ke-1 8 6 

Ke-2 6 4 

Ke-3 4 2 

 Berdasarkan data table diatas dapat 

disimpulkan adanya penurunan tingkat 

nyeri dari hari pertama sampai dengan hari 

ketiga. Hasil studi kasus yang dilakukan di 

RSUD Dr.Moewardi diketahui bahwa 

sesudah dilakukan intervensi keperawatan 

dengan memberikan terapi murrotal Al-

Qur’ an 15 menit selama 3 hari berturut-

turut. Intervensi ini dilakukan mulai hari 

pertama sampai dengan hari ketiga maka 

didapatkan hasil  skala nyeri pada pasien 

mengalami penurunan dari skala 8 menjadi 

2 

KESIMPULAN  

Setelah melakukan pengkajian 

didapatkan data subjektif klien mengeluh 

nyeri, skala nyeri 8, nyeri hilang timbul, 

pasien tampak meringis menahan sakit, 

pasien tampak lemas, pucat, pasien tampak 

tidak bias beraktivitas seperti biasanya, 



tangan pasien tampak tremor. Diagnosa 

keperawatan yang muncul pada kasus 

yaitu: nyeri kronis berhubungan dengan 

infiltrasi tumor. 

 Intervensi difokuskan pada 

tindakan pemberian murrotal surat ar-

rahman tindakan ini dilakukan sebanyak 2 

kali dalam sehari selama 15 menit. Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 

3x24 jam terdapat penurunan nyeri dari 

skala nyeri 8 menurun menjadi skala nyeri 

2 sehingga tindakan ini efektif untuk 

menurunkan tingkat nyeri pasien. 

SARAN  

 Penulis memberikan beberapa 

saran setelah secara mengamati lebih dekat 

perkembangan status kesehatan pasien 

diharapkan dengan adanya studi kasus ini , 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

bagi mahasiswa/i di kampus Universitas 

Kusuma Husada Surakarta Prodi D-111 

Keperawatan. Selain itu diharapkan bagi 

pasien dan keluarga dapat meningkatkan 

pengetahuan klien dan keluarga tentang 

bagaimana menangani masalah nyeri 

setelah menjalani program kemoterapi. 

Sehingga pasien dan keluarga paham cara 

pemberian terapi murotal surat ar-rahman. 
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