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ABSTRAK 

 

Limfoma non hodgkin adalah kelompok keganasaan limfosit primer berasal dari limfosit 

B, limfosit T dan jarang yang berasal dari NK (natural killer) yang letaknya dalam sistem 

limfe yang bersifat sangat heterogen, baik tipe histologis, prognosis, gejala dan perjalanan 

klinis. Salah satu penatalaksanaan pada pasien limfoma non hodgkin dengan cara 

pemberian teknik guided imagery music.. Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah sebagai 

gambaran asuhan keperawatan pada klien yang mengalami limfoma non hodgkin dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan keselamatan : nyeri. Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu orang pasien limfoma non hodgkin dengan diagnosa keperawatan nyeri kronis 

berhubungan dengan penekanan syaraf. Pada hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien limfoma non hodgkin dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan keselamatan : nyeri dengan dilakukan tindakan keperawatan 

dengan pemberian teknik guided imagery music yang dilakukan selama 3 hari berturut-

turut dengan hasil terjadinya penurunan skala nyeri sebelum dilakukan tindakan guided 

imagery music skala 5 dan setelah dilakukan tindakan menurun menjadi skala 2. 

Rekomendasi  tindakan guided imagery music pada pasien LNH untuk menurunkan tingkat 

nyeri pada pasien.  

Kata kunci :Limfoma Non Hodgkin, Penurunan skala nyeri,Teknik guided imagery music 
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PENDAHULUAN 

 

Kanker merupakan penyakit 

yang ditandai dengan 

pertumbuhan sel yang tidak 

terkendali, sehingga 

membentuk klon dan 

penyebaran sel-sel abnormal 

serta  mengabaikan sinyal 

pengatur sel sekitarnya. Oleh 

karena itu penyebaran sel tidak 

terkontrol dapat mengakibatkan 

berbagai keluhan dan 

mengancam jiwa (Hinkle & 

Cheever,2014). Limfoma Non 

Hodgkin merupakan suatu 

penyakit kelompok keganasaan 

hematologi heterogen yang 

melibatkan sel-sel pada limfosit 

B baik sel limfosit T maupun 

pada sel limfosit matur. 

Limfoma Non Hodgkin 

merupakan penyakit ganas pada 

sitem limfoid paling sering di 

jumpai dengan 62,4% dari 

semua keganasan limfoid. 

(Longo DL, 2015). 

 Pada tahun 2013, 

terdapat 347,792 jiwa penderita 

kanker di Indonesia. Penderita 

kanker di jakarta dilaporkan 

sebanyak 19,004 orang di tahun 

2013 ( Kementrian kesehatan RI 

2015).  

Penyakit Limfoma Non 

Hodgkin telah menduduki 

peringkat ke enam kanker 

terbanyak di indonesia, bahkan 

Badan Koordinasi Nasional 

Hematologi Onkologi Medik 

Penyakit Dalam Indonesia 

(BARKORNAS HOMPEDIN) 

telah menyatakan bahwa 

insiden pada limfoma lebih tinggi 

daripada leukimia dan telah 

menduduki peringkat tiga kanker 

yang tumbuh secara cepat setelah 

kanker paru dan leukimia (Sutrisno, 

2010).  

  Penyebab penyakit limfoma 

non hodgkin belum jelas diketahui. 

Menurut para pakar cenderung 

berpendapat mengenai terjadinya 

limfoma non hodgkin disebabkan 

oleh pengaruh terhadap rangsangan 

imunologis persisten, sehingga 

menimbulkan profilerasi jaringan 

limfoid tidak terkendali. Kejangkitan 

penyakit NHL ada kaitannya dengan 

virus Epstein Barr (EBV) yang 

berhubungan limfoma Busskitt, 

penyakit yang dapat di temukan di 

wilayah Afrika. Limfoma non 

hodgkin memiliki resiko apabila salah 

satu keluarga terjangkit penyakit 

NHL maka resiko anggota lain 

terjangkit ini cenderung lebih besar 

dibanding dengan orang lain yang 

bukan termasuk keluarga tersebut 

(Tankuman, 2015). Resiko NHL 

dapat juga meningkatkan pada orang 

yang mengkonsumsi makanan dengan 

tinggi lemak hewani, kebiasaan 

merokok, dan terkena paparan 

ultraviolet secara berlebihan 

(Reksodiputro, 2008). 

 Penatalaksanaan guided 

imagery music digunakan sebagai 

suatu proses adaptasi terhadap stres 

dan kelelahan, sehingga memberi 

imajinasi emosi alam bawah sadar 

dan alam sadar klien tersebut salah 

satu caranya memproyeksi gambar 

dapat menghasilkan imajinasi 

menyenangkan serta kondisi tubuh 

rileks di kombinasikan menggunakan 

musik untuk mencapai relaksasi dan 



memberi tingkat perubahan 

emosional (Lewis, 2014). 

Relaksasi merupakan 

teknik yang dilakukan untuk 

mencapai suatu keadaan yang 

relaks. Pada teknik relaksasi 

menyangkut meditasi, yoga, dan 

latihan relaksasi otot progresif. 

Guided imagery merupakan 

suatu teknik relaksasi dimana 

pasien telah dibimbing untuk 

membayangkan sesuatu yang 

berupa keindahan atau 

pengalaman yang indah 

sehingga dapat menimbulkan 

perasaan yang rileks, bebas 

secara mental maupun fisikdari 

ketegangan atau stres yang 

dapat membuat pasien lebih 

memiliki rasa kontrol pada 

nyerinya (Siahaan, Eminati & 

Maryati, 2014).  

 Guided Imagery adalah 

sebuah imajinasi dirancang 

dengan cara khusus untuk 

mencapai efek positif. 

Membayangkan hal-hal yang 

menyenangkan maka akan 

menimbulkan perubahan 

aktifitas motorik, sehingga pada 

otot-otot yang tegang menjadi 

rileks dan respon terhadap 

bayangan semakin jelas. Pada 

saat terdapat rangsangan  

berupa imajinasi yang 

menyenangkan memori yang 

tersimpan akan muncul dan 

menimbulkan suatu persepsi. 

Hal tersebut dapat dijelaskan 

melalui konsep pengkondisian 

fisik berupa imajinasi tentang 

suatu pengalaman 

menyenangkan, sehingga dapat 

menimbulkan rangsangan terhadap 

stimulus (Widodo, 2012) 

METODE PENELITIAN 

Pada kasus ini desain yang 

digunakan adalah mengeksplorasi 

suatu masalah atau sebuah fenomena 

dengan batasan terperinci, diperlukan 

data yang mendalam dan 

menyertakan berbagai sumber 

informasi. Studi kasus ini dengan 

tujuan untuk mengeksplorasi asuhan  

keperawatan pada pasien limfoma 

non hodgkin dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan 

keselamatan. Subjek yang terdapat 

pada kasus ini adalah 1 pasien dengan 

diagnosa medis dan masalah 

keperawatan yaitu pasien yang 

mengalami limfoma non hodgkin atau 

NHL dalam pemenuhan kebutuhan 

rasa aman dan keselamatan : nyeri. 

Tempat penelitian di ruang flamboyan 

7 RSUD Dr.Moewardi pada tanggal 

17 februari sampai 29 februari 2020. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pengkajian yang 

didapatkan yaitu pasien mengeluhkan 

nyeri pada leher sebelah kanan. 

Keadaan umum dari pasien 

composmentis dengan tekanan darah 

120/80 mmHg, nadi 85 x/menit, 

respirasi 20 x/menit, Spo2 100% . 

Untuk melakukan aktivitas paien 

dibantu oleh keluarga dari makan, 

minum, mandi, toileting, berpakaian.  

Pengkajian nyeri pasien 

mengatakan nyeri muncul saat duduk, 

seperti tertusuk-tusuk, pada bagian 

leher sebelah kanan, skala nyeri 5, 

nyeri hilang timbul. 



Hasil laboratorium 

didapatkan data : hemoglobin 

14,8 g/dl nilai normal 13,5-17,5 

g/dl, hematokrit 43% nilai 

normal 33-45%, leukosit 11,4 

ribu/ul nilai normal 4,5-11,0 

ribu/ul, trombosit 238 ribu/ul 

nilai normal 150-450 ribu/ul.  

Menurut reni yuli (2015) 

limfoma non hodgkin ditandai 

dengan adanya pembesaran 

kelenjar limfe disertai rasa 

nyeri, splenomegali, demam, 

keletihan, timbul komplikasi 

saluran cerna, terjadinya 

penurunan berat badan, nyeri 

punggung dan leher disertai 

hiper-refleksia. Berdasarkan 

tanda dan gejala diatas terdapat 

persamaan antara teori dan 

kasus yaitu mengalami 

pembesaran kelenjar limfe 

disertai nyeri. Nyeri pada leher 

kanan. Nyeri tersebut terjadi 

pada saat klien duduk dengan 

skala nyeri 5, seperti tertusuk-

tusuk dan terjadi hilang timbul. 

Nyeri tersebut terjadi sudah 

lebih dari 3 bulan dan disertai 

pembesaran kelenjar limfe yang 

semakin hari semakin 

bertambah besar hingga lebih 

dari 3 bulan.  

Hasil dari riwayat 

penyakit dahulu pasien 

mengatakan tidak ada riwayat 

penyakit terdahulu maupun 

keturunan.  

Terapi medis yang 

diberikan pada tanggal 19 

februari hingga 22 februari 

2020 yaitu ritoximab obat anti kanker 

dengan dosis 60 tpm/menit, 

vincristine golongan obat kemoterapi 

sitostatika dengan dosis 70 mg/12 

jam, doxorubicin jenis antibiotik 

golongan antrasikin dosis 70 

mg/8jam, cyclophospamet golongan 

obat kemoterapi dosis 70 mg/12 jam. 

Diagnosa yang ditegakkan 

dalam pemenuhan kebutuhan rasa 

aman dan keselamatan pada pasien 

limfoma non hodgkin, berdasarkan 

teori SDKI (2017) dapat ditegakkan 

diagnosa keperawatan yaitu nyeri 

kronis berhubungan dengan 

penekanan syaraf. 

Intervensi keperawatan pada 

studi kasus dengan berfokus pada 

diagnosa keperawatan nyeri kronis 

berhubungan dengan penekanan 

syaraf (D.0078) dengan tujuan setelah 

dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam diharapkan nyeri 

dapat teratasi atau hilang dengan 

kriteria hasil : melaporkan nyeri 

terkontrol dari 1 hingga 4, 

kemampuan mengenali nyeri dapat 

meningkat dari 1 hingga 4.  

 Berdasarkan tujuan dan hasil 

tersebut maka intervensi keperawatan 

yang dilakukan berdasarkan Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia 

atau SIKI (2017) yaitu pertama 

identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi kualitas, intensitas 

nyeri. Kedua berikan teknik non 

farmakologi untuk mengurangi rasa 

nyeri (teknik guided imagery music). 

Ketiga anjurkan memonitor nyeri 

secara mandiri. Keempat kolaborasi 

pemberian analgetik. 



Berdasarkan hasil 

evaluasi yang dilakukan selama 

3 hari. Hari pertama sebelum 

dilakukan tindakan guided 

imagery music didapatkan skala 

nyeri 5 dan setelah dilakukan 

tindakan guided imagery music 

dapat menurun menjadi skala 4. 

Pada hari kedua didapatkan 

hasil pengukuran skala nyeri 4 

dan menurun menjadi 3. Hari 

ketiga didapatkan hasil skala 

nyeri 3 dan setelah dilakukan 

tindakan menurun menjadi 2. 

Dapat dilihat pada tabel 

berikut :  

Tabel evaluasi 

penurunan skala nyeri pada 

Tn.S : 

Hari Pre Post 

Ke 1 Skala 

5 

Skala 

4 

Ke 2 Skala 

4 

Skala 

3 

Ke 3 Skala 

3 

Skala 

2 

Berdasarkan tabel diatas 

dapat disimpulkan adanya 

penurunan skala nyeri dari hari 

pertama sanpai dengan hari 

ketiga. Dari hasil studi kasus 

yang dilakukan di RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta dapat 

diketahui bahwa setelah 

dilakukan intervensi 

keperawatan guided imagery 

music selama 3 hari berturut-

turut kurang lebih 15 menit. 

Intervensi ini dilakukan dari hari 

pertama sampai dengan ketiga dengan 

skala nyeri sebelum nya 5 mengalami 

penurunan menjadi skala 2 dihari 

ketiga. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Berdasarkan pengelolaan 

asuhan keperawatan pada pasien 

limfoma non hodgkin dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

keselamatan : nyeri. Terdapat 

masalah keperawatan nyeri kronis 

berhubungan dengan penekanan 

syaraf maka tindakan yang dilakukan 

untuk mengatasi nyeri tersebut adalah 

guided imagery music yang dilakukan 

3 kali selama 3 hari berturut-turut 

dengan durasi kurang lebih 15menit. 

Didapatkan penurunan skala nyeri 

sebelum dilakukan tindakan guided 

imagery music 5 dan mengalami 

penurunan menjadi skala 2 setelah 

dilakukan tindakan guided imagery 

music selama 3 hari berturut-turut. 

Rekomendasi dapat dilakukan 

tindakan guided imagery music pada 

pasien limfoma non hodgkin dengan 

nyeri kronis berhubungan dengan 

penekanan syaraf. 
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