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Abstrak 

Kanker ovarium merupakan penyakit yang relative jarang terjadi. Kanker ini terjadi 
diovarium, dimana ovarium menghasilkan hormon yang berpengaruh pada system 
reproduksi. Hormon-hormon ini meliputi estrogen, progesterone dan androgen yang 
bertanggung jawab untuk perkembangan seksual termasuk siklus menstruasi, 
pelepasan sel telur (oosit) yang dapat dibuahi untuk kehamilan. Upaya pemulihan 
untuk tindakan ini adalah relaksasi otot progresif. Penelitiaan ini bertujuan untuk 
mengetahui tindakan yang tepat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien 
kanker ovarium. Tindakan ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan 
pemeriksaan fisik pada pasien langsung. Intervensi dilakukan selama pasien berada di 
ruang rawat inap. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa tindakan relaksasi otot 
progresif efektif diberikan kepada pasien yang mengalami kecemasan ringan hingga 
sedang sebelum melakukan tindakan kemoterapi. 
 

Kata kunci: relaksasi otot progresif, pasien kanker ovarium 

Abstract 

Ovarian cancer is a relatively rare disease. This cancer occurs in the ovary, where the ovaries 
produce hormones that affect the reproductive system. These hormones include estrogen, 
progesterone and androgens which are responsible for sexual development including the 
menstrual cycle, release of eggs (oocytes) which can be fertilized for pregnancy. The recovery 
effort for this action is progressive muscle relaxation. This research aims to reduce anxiety in 
patients who will run chemotherapy. This action is carried out by the method of interviews, 
observation and physical examination in direct patients. The intervention was carried out while 
the patient was in the inpatient room. From the results of this study it was found that the 
progressive action of effective muscle relaxation was given to patients who had mild to 
moderate anxiety before taking chemotherapy. 
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PENDAHULUAN  

Kanker ovarium adalah proses 

keganasan primer yang terjadi pada 

ovarium. Penyakit ini umumnya dijumpai 

pada wanita usia  

pasca menopause dengan penyebab belum 

jelas. Mayoritas kanker ovarium ialah 

jenis sel epitelial. Kelompok lainnya ialah 

non epithelial, termasuk diantaranya sel 

tumor germinal dan sel tumor sex cord-

stromal (Gea et al, 2016) 

Kanker ovarium menempati urutan 

ke-6 diantara 10 kanker wanita yang 

paling sering terjadi di Hong Kong. 

Kanker ovarium tidak memiliki tingkat 

insidensi yang sangat tinggi, namun 

penyakit ini merupakan penyebab 

kematian akibat kanker  

paling umum ke-8, karena lokasinya yang 

jauh didalam rongga panggul  

dan gejala awal yang sulit untuk 

dibedakan dengan penyakit lainnya. 

(Hospital Authority, 2018).  

Kanker merupakan salah satu dari 

empat jenis penyakit tidak menular (PMT) 

utama. Selain kanker ada penyakit 

kardiovarkuler, penyakit pernafasan kronis 

dan diabetes (Kemenkes, 2013). 

Penatalaksanaan kanker ovarium 

berupa pembedahan, kemoterapi, 

immunoterapi, terapi hormonal dan 

radioterapi. Pemberian terapi dengan 

kemoterapi dapat memberikan efek 

samping bagi pasien diantaranya mual, 

muntah, rambut rontok, nyeri, perubahan 

kulit dan kuku, keletihan, infeksi. Diare, 

dan gejala lain akibat ikut rusaknya sel 

sehat diantara lokasi kanker 

(Yarbro,dkk,2011). 

 

METODE  

Metode penelitian ini 

mengguanakan metode wawancara, 

observasi dan pemeriksaan fisik. Dengan 

kriteria pasien kanker ovarium yang akan 

menjalani kemoterapi. Intervensi 

dilakukan selama pasien dilakukan 

tindakan di ruang melati 1.  

 

HASIL  

Terapi relaksasi otot progresif merupakan 

terapi yang efektif untuk pasien dengan 

gangguan kecemasan, karena relaksasi 

otot progresif dapat melemaskan dan 

memberi efek nyaman pada seluruh tubuh. 

berikut hasil penelitan yang dilakukan 

selama pasien di ruang melati 1 : 10.00 

WIB yaitu, mengkaji tanda verbal dan 

nonverbal kecemasan, jam 14.00 WIB 

mengajarkan klien untuk melakukan 

relaksasi otot progresif, jam 14.10 WIB 



melakukan relaksasi otot progresif, jam 

15.00 WIB mengkaji tanda verbal dan 

nonverbal kecemasan. Dari intervensi 

yang sudah dilakukan diatas tidak terdapat 

kesenjagan antara teori dan kasus dimana 

semua implementasi dilakukan 

berdasarkan aktifitas-aktifitas yang berada 

pada intervensi keperawatan artinya saat 

dilakukan intervensi relaksasi otot 

progresif pada pasien sangat efektif 

dilakukan. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pengkajian  

Menurut Rohmah (2016), 

Pengkajian adalah tahap awal dan dasar 

dalam proses keperawatan. Pengkajian 

merupakan tahap yang paling menetukan 

bagi tahap berikutnya, gejala klinis pada 

pasien dengan kanker ovarium nyeri pada 

perut bagian bawah; Biasanya pada pasien 

kanker ovarium akan mengalami nyeri 

yang hebat saat menstruasi dan terjadi 

gangguan pada siklus menstruasi.  

Berdasarkan teori di atas dan hasil 

pengkajian pada kasus nyata didapatkan 

tidak adanya kesenjangan antara teori dan 

kasus dikarenakan pada kasus ditemukan 

tanda dan gejala yang sesuai dengan kasus 

yaitu pasien cemas akan kondisinya dan 

nyeri pada perut bagian bawah. 

 

2. Diagnosa keperawatan 

Berdasarkan diagnosa 

keperawatan SDKI didapatkan tiga 

masalah keperawatan yang muncul 

yaitu ansietas berhubungan dengan 

ancaman terhadap kematian.  

Diagnosis keperawatan yang 

muncul pada pasien dengan kanker 

ovarium yaitu: Biasanya pada pasien 

kanker ovarium akan mengalami nyeri 

yang hebat saat menstruasi dan terjadi 

gangguan pada siklus menstruasi. 

Pasien kanker ovarium akan merasa 

cemas akan kondisinya. 

Berdasarkan teori di atas dan 

hasil pengkajian pada kasus nyata 

didapatkan adanya kesenjangan antara 

teori dan kasus dimana hanya dua 

diagnosis keperawatan yang penulis 

tegakkan. Diagnosis keperawatan 

ansietas berhubungan dengan ancaman 

terhadap kematian, defisit perawatan 

diri tidak diangkat karna tidak 

ditemukan data-data yang sesuai 

dengan batas karakteristik dari 

diagnosis keperawatan tersebut.  

Namun pada diagnosa terakhir 

yaitu ansietas digunakan atau ditambahkan 

karena data-datanya ada pada pasien dan 

mendukung tegaknya diagnosa. Data-data 

yang didapat pada pasien yaitu keluarga 

pasien mengatakan pasien ansietas, data 

objektifnya klien tampak tegang, tangan 

pasien tremor, pasien mengalami 



perubahan kondisi terbukti dengan 

hemoglobin 9,6 g/dl. 

 

3. Intervensi keperawatan 

Diagnosis keperawatan pertama 

ansietas berhubungan dengan ancaman 

terhadap kematian. SIKI tujuan: 

kecemasan pada pasien akan berkurang. 

Objektif: Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 3x24 jam diharapkan 

ansietas dapat berkurang, outcomes: 

Tingkat ansietas (L.09093) yang 

diharapkan Verbalisasi kebingungan 

menurun, Verbalisasi khawatir akibat 

kondisi yang dihadapi menurun, Perilaku 

gelisah menurun, Perilaku tegang 

menurun, Konsentrasi membaik, Pola tidur 

membaik. Intervensi keperawatan yang 

diambil adalah Reduksi ansietas (I.09314) 

yang memiliki dua puluh aktifitas. Tetapi 

hanya lima aktifitas yang penulis ambil 

dikarenakan lima aktifitas tersebut sesuai 

dengan kasus nyata. sembilan aktifitas 

yang diambil yaitu: pertama, Identifikasi 

saat tingkat ansietas berubah (mis.kondisi, 

waktu, stressor ). Kedua, monitor tanda-

tanda ansietas. Ketiga, Ciptakan suasana 

terapeutik untuk menumbuhkan 

kepercayaan. Keempat, Motivasi 

mengidentifikasi situasi yang memicu 

kecemasan. Kelima latih relaksasi otot 

progresif. (Gloria B, 2016). 

Diagnosis keperawatan kedua nyeri kronis 

berhubungan dengan infiltrasi tumor.  

SIKI Tujuan: nyeri pada pasien 

berkurang. Objektif: dalam jangka waktu 

tiga kali dua puluh empat jam perawatan 

pasien akan menunjukan luaran : Tingkat 

Nyeri (L.08066) yang diharapkan Keluhan 

nyeri menurun, Gelisah menurun, 

Kesulitan tidur menurun, Pola tidur 

membaik. Empat aktifitas yang diambil 

yaitu: pertama, Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri. Kedua, Identifikasi skala 

nyeri. Ketiga, Berikan teknik 

nonfarmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri, (Gloria B, 2016). 

Diagnosis keperawatan ketiga 

defisit nutrisi berhubungan dengan 

ketidakmampuan mengabsorsi nutrien. 

SIKI Tujuan: nutrisi pasien dapat membaik 

dan tercukupi. Objektif: dalam jangka 

waktu tiga kali dua puluh empat jam 

perawatan pasien akan menunjukan 

outcomes: Status nutrisi ( L.03030) yang 

diharapkan Porsi makan yang dihabiskan 

meningkat, Pengetahuan tentang standar 

asupan nutrisi yang tepat, Nyeri abdomen 

menurun, Rambut rontok menurun, Diare 

menurun, Frekuensi makan membaik, 

Nafsu makan membaik. (Gloria B, 2016). 

kesimpulannya tidak terdapat kesenjangan 

antara teori dan kasus karenaintervensi 

yang di ambil juga sesuai dengan teori dari 

SDKI, SIKI. 

 
 



4. Implementasi keperawatan 

Implementasi dilakukan setelah 

perencanaan dirancang dengan baik 

Tindakan keperawatan dilakukan tanggal 

18- 02-2020, dilakukan implementasi pada 

diagnosis: 1) Ansietas berhubungan 

dengan ancaman terhadap kematian 

tindakan keperawatan pada jam 10.00 WIB 

yaitu, mengkaji tanda verbal dan nonverbal 

kecemasan, jam 14.00 WIB mengajarkan klien 

untuk melakukan relaksasi otot progresif, jam 

14.10 WIB melakukan relaksasi otot progresif, 

jam 15.00 WIB mengkaji tanda verbal dan 

nonverbal kecemasan. Diagnosis 2: nyeri 

kronis berhubungan dengan infiltrasi 

tumor dilakukan tindakan pada jam 10.10 

WIB melakukan pengkajian komperehesif 

termasuk lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, dan kualitas nyeri,  jam 14.00 

WIB mengajarkan klien untuk melakukan 

relaksasi otot, jam 14.15 WIB melakukan 

relaksasi otot progresif.  

Diagnosis 3: Defisit nutrisi berhubungan 

dengan ketidakmampuan mengabsorsi 

nutrient dilakukan tindakan pada jam 

10.20 WIB mengkaji status nutrisi pasien, 

Jam 12.20 WIB memberikan nutrisi sesuai 

dengan diet. 

Berdasarkan teori di atas dan hasil 

implementasipada kasus nyata didapatkan 

tidak adanya kesenjagan antara teori dan 

kasus dimana semua implementasi 

dilakukan berdasarkan aktifitas-aktifitas 

yang berada pada intervensi keperawatan. 

 

5. Evaluasi keperawatan 

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari 

proses yang digunakan untuk menilai 

keberhasilan asuhan keperawatan atas 

tindakan yang diberikan pada jam 12.00 

WIB, mahasiswa melakukan evaluasi pada 

setiap tindakan berdasarkan diagnosis yang 

telah ditetapkan dengan menggunakan 

metode Subject Object Assesment Planing. 

Diagnosis 1: Ansietas berhubungan 

dengan ancaman terhadap kematian, 

Subjektif: pasien mengatakan cemas akan 

kondisinya saat ini, Objektif: pasien 

terlihat tegang, tangan pasien tremor, 

pasien mengalami perubahan kondisi 

terbukti dengan hemoglobin 9,6 

g/dl,Assesment: masalah belum teratasi, 

Planing: semua intervensi dilanjutkan. 

Diagnosis 2: nyeri kronis berhubungan 

dengan infiltrasi tumor. subyektif: pasien 

mengatakan nyeri pada perut bagian 

bawah. Objektif: pasien tampak meringis 

memengangi perutnya Assesment: masalah 

belum teratasi, 

Planing: semua intervensi dilanjutkan. 

Diagnosis 3: Defisit nutrisi berhubungan 

dengan ketidakmampuan mengabsorsi 

nutrien, Subjektif: pasien mengatakan 

makan sedikit tetapi sudah mersa, 

Objektif: pasien tampak lemas dan lesu, 

Assesment: masalah belum teratasi, 

Planing : semua intervensi dilanjutkan. 



Berdasarkan teori di atas dan hasil evaluasi 

keperawatan pada kasus nyata didapatkan 

tidak adanya kesenjangan antara teori dan 

kasus, ini dikarenakan perubahan keadaan 

pasien setelah dilakukan tindakan 

keperawatan masih dalam keadaan belum 

optimal, sehingga pencapaian tujuan dan 

kriteria hasil dari ketiga diagnosis 

keperawatan tersebut belum tercapai. 

 

KESIMPULAN  

Dari data yang telah diperoleh Ny.S 

mengatakan cemas akan kondisinya saat 

ini. Ny.S mengetahui adanya kanker 

ovarium sejak 2019. Ny.S memiliki 

masalah keperawatan ansietas 

berhubungan dengan ancaman kematian, 

nyeri berhubungan dengan infiltrasi tumor, 

defisit nutrisi berhubungan dengan klien 

tidak bisa mengabsorsi nutrient. Intervensi 

keperawatan pada ketiga diagnosa 

keperawatan tersebut yang diambil adalah 

kaji tanda verbal dan nonverbal kecemasan, 

ajarkan klien untuk melakukan relaksasi otot 

progresif, lakukan relaksasi otot progresif. 

SARAN  

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dengan adanya studi kasus 

ini, dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran bagi mahasiswa/i di 

kampus Universitas Kusuma Husada 

Surakarta Prodi D-III Keperawatan 

khususnya pada keperawatan 

ginekologi terutama pada pembelajaran 

tentang asuhan keperawatan ginekologi. 

 
 

2. Bagi Rumah sakit 

Hasil penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai 

evaluasi dalam upaya peningkatan mutu 

pelayanan dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara komprehensif terutama 

pada pasien kanker ovarium yang akan 

melakukan kemoterapi dalam pemenuhan 

rasa aman dan nyaman. 

3. Bagi Perawat 

Hasil Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan 

digunakan sebagai referensi untuk 

meningkatkan mutu pelayanan asuhan 

keperawatan secara mandiri pada pasien 

kanker ovarium yang akan melakukan 

kemoterapi dalam pemenuhan rasa aman 

dan nyaman. 
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