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ABSTRAK 

 

 Laparatomi merupakan salah satu prosedur tindakan pembedahan mayor 

dengan penyayatan pada lapisan dinding perut untuk mendapatkan bagian organ 

perut yang mengalami masalah. Nyeri merupakan masalah utama dalam 

perawatan paska operasi. Nyeri merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh 

yang timbul bila ada kerusakan jaringan. Tujuan studi kasus ini untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pada pasien post laparatomi dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyeri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu orang pasien dengan post laparatomi dengan tingkat persepsi nyeri 

akut di RSUD Ungaran, Semarang. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan 

asuhan keperawatan pada pasien Post Laparatomi dalam pemenuhan kebutuhan 

rasa aman dan nyaman dengan nyeri akut yang dilakukan tindakan keperawatan 

terapi relaksasi benson dengan durasi 10-15 menit 2 kali sehari selama 3 hari 

berturut-turut. Didapatkan hasil terjadi penurunan tingkat persepsi nyeri dari nyeri 

sedang (6) menjadi nyeri ringan (2). Rekomendasi tindakan terapi relaksasi 

benson efektif dilakukan pada pasien post laparatomi dengan penurunan nyeri 

akut. 
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ABSTRACT 

 

Laparotomy is one of the major surgical procedures with an incision in the 

lining of the abdominal wall to obtain the part of the abdominal organs that are 

experiencing problems. Pain is a major problem in postoperative care. Pain is a 

defense mechanism of the body that arises when there is tissue damage. The 

purpose of this case study is to find out the description of nursing in post-

laparotomy patients in meeting the needs of security and pain. This type of 

research is descriptive using a case study approach. The subject  in this 

case study was one patient with post-laparotomy with acute pain 

perception in Ungaran Hospital, Semarang. The results of the study 

indicate that the management of nursing care for post-laparotomy patients 

in fulfilling the need for security and comfort with acute pain is carried out 

by Benson's relaxation therapy nursing actions with a duration of 10-15 

minutes 2 times a day for 3 consecutive days. The results show a decrease 

in the level of pain perception from moderate pain (6) to mild pain (2). 

Recommendations for Benson's relaxation therapy are effective for post-

laparotomy patients with acute pain reduction. 
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PENDAHULUAN 

Laparatomi merupakan salah satu 

prosedur pembedahan mayor, dengan 

melakukan penyayatan pada lapisan-

lapisan dinding abdomen untuk 

mendapatkan bagian organ abdomen yang 

mengalami masalah (hemoragi, perforasi, 

kanker dan obstruksi). Salah satu yang 

sering dikeluhkan klien adalah nyeri (Serri, 

Nancy, & Lia, 2019). Pada penelitian ini 

menyatakan bahwa nyeri post laparatomi 

terjadi pada 15% kasus, yang berpotensi 

35% nyeri. Tindakan operasi memiliki 

banyak resiko atau komplikasi bahwa 

tindakan post laparatomi ada tiga yaitu 

gangguan perfusi jaringan sehubungan 

dengan tromboplebitis, buruknya integritas 

kulit sehubungan dengan dehisensi luka 

atau eviserasi dan buruknya integritas kulit 

sehubungan dengan luka infeksi 

(Jitowiyono, 2010). 

Nyeri merupakan pengalaman 

emosional dan sensori yang tidak  

menyenangkan yang muncul dari 

kerusakan jaringan secara aktual atau 

menunjukkan adanya kerusakan 

(Maryunani, 2010). Nyeri akut berdurasi 

singkat (kurang lebih 6 bulan) dan akan 

menghilangkan tanpa pengobatan setelah 

area yang rusak pulih kembali. Perawat 

memiliki peran dalam mengatasi berbagai 

masalah keperawatan yang dialami pasien 

khususnya masalah keperawatan nyeri 

(Prasetyo, 2010). Seorang perawat 

memiliki peran dalam merawat pasien post 

operasi yaitu monitor tanda-tanda vital dan 

keadaan umum pasien, drainage, 

tube/selang, dan komplikasi, manajemen 

luka, mobilisasi diri, rehabilitasi dan 

discharge planning. Pasien post operasi 

laparatomi umumnya mengalami masalah 

keperawatan nyeri akut. Oleh karena itu, 

dibutuhkan peran serta perawat dalam 

menurunkan masalah pasien tersebut 

(Majid, 2011). 

Teknik distraksi merupakan salah 

satu tindakan non farmakologi berupa 

pengalihan rasa nyeri, teknik ynag penulis 

gunakan yaitu teknik relaksasi benson. 

Karena nyeri merupakan kondisi perasaan 

tidak menyenangkan yang dirasakan oleh 

pasien, sehingga menjadi tanggung jawab 

perawat untuk memberikan rasa aman dan 

nyaman terkait nyeri pada pasien tersebut. 

Dengan menggunakan teknik relaksasi 

benson perawat diharapkan dapat 

menurunkan nyeri yang dirasakan pada 

pasien dan memberi pengertian bahwa 

segala bentuk nyeri datangnya dari Tuhan 

yang sedang memberikan ujian kepada 

hambanya. Sehingga nyeri tidak 

berdampak negatif tehadap hemodinamik 

pasien, waktu kesembuhan luka dan rasa 

nyaman pasien (Tri & Siti, 2015). 

Relaksasi ini merupakan gabungan 

antara teknik respons relaksasi dan sistem 



keyakinan individu dan faith faktor. Fokus 

dari relaksasi ini pada ungkapan tertentu 

yang diucapkan berulang-ulang dengan 

mennggunakan ritme yang teratur disertai 

sikap yang pasrah. Ungkapan yang 

digunakan dapat berupa nama-nama Tuhan 

atau kata-kata yang memiliki makna 

menenangkan bagi pasien itu sendiri. 

Empat elemen dasar agar teknik relaksasi 

benson berhasil dalam penerapannya 

adalah lingkungan yang tenang, secara 

sadar pasien dapat mengendurkan otot-

ototnya, pasien dapat menusatkan diri 

selama 10-15 menit pada ungkapan yang 

telah dipilih, dan pasien bersikap pasif 

terhadap pikiran-pikiran yang mengganggu 

(Solehati & Kosasih, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas penulis 

tertarik untuk mengetahui bagaimana 

gambaran pada pasien post laparatomi 

dengan apendiksitis untuk mengatasi dan 

mengurangi intensitas nyeri pasca 

pembedahan dirumah sakit RSUD 

Ungaran Semarang dengan cara 

melakukan tindakan teknik relaksasi 

benson.. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah 

menjelaskan metode yang digunakan pada 

studi kasus oleh penulis sendiri. Jenis 

penelitian ini menggunakan studi kasus 

dengan mengeksploasi masalah asuhan 

keperawatan pasien post laparatomi dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman. 

Subjek yang digunakan adalah 

salah satu pasien yang sedang mengalami 

post laparatomi hati pertama yaitu dengan 

maslah nyeri akut paska insisi 

pembedahan. Studi kasus ini dilaksanakan 

pada tanggal 18-20 Februari 2021 di 

Ruang Alamanda 2 RSUD Ungaran, 

Semarang. Instrument yang digunakan 

relaksasi benson. Untuk mengevaluasi 

keefektifan tindakan dengan instrumen 

relaksasi benson dapat menggunakan alat 

ukur Numeric Rating Scale (NRS) dan 

Visual Analog Scale (VAS). Tindakan ini 

dilakukan dengan durasi 10-15 menit 2 

kali sehari selama 3 hari berturut-turut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengkajian pada studi kasus ini 

dilakukan dengan berfokus pada masalah 

kebutuhan rasa aman dan nyaman yang 

dilihat dari tingkat penurunan skala nyeri. 

Pada studi kasus ini saya mengambil 

pasien atas nama Tn. M dengan Post 

Laparatomi hari pertama mengeluh nyeri 

perut bagian kanan bawah dengan skala 

nyeri 6 (sedang). 

Hasil pengkajian yang didapatkan 

pada Tn. M yaitu data subjektif : pasien 

mengatakan nyeri pada bagian perut kanan 

bawah waktu pembedahan. P : pasien 

mengatakan nyeri perut bagian kanan 

bawah akibat luka post laparatomi, Q : 



pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-

tusuk dan merasa panas diperut, R : pasien 

mengatakan nyeri perut bagian kanan 

bawah, S : pasien mengatakan skala nyeri 

6, T : pasien mengatakan nyeri muncul 

saat digerakkan dan kadang hilang timbul. 

Data objektif : pasien terlihat lemas, pasien 

tampak berbaring ditempat tidur, pasien 

terlihat menahan nyeri dengan wajah 

meringis kesakitan saat bergerak, tanda-

tanda vital : tekanan darah : 120/70 

mmHg, nadi : 84 x/menit, suhu : 36,6 ºC, 

respirasi : 20 x/menit, SpO2 : 98 %, skala 

nyeri : 6. 

Pada pasien dengan post laparatomi 

keluhan utama yang muncul yaitu nyeri 

biasanya pasien akan terlihat mengeluh 

nyeri, tampak meringis kesakitan, gelisah, 

sulit tidur, pola nafas berubah, nafsu 

makan berubah, proses berpikir terganggu.  

Diagnosis keperawatan utama yang 

muncul pada kasus ini dengan kriteria 

yang sudah ditetapkan yaitu adanya nyeri 

pada luka setelah operasi (insisi 

pembedahan), nyeri seperti tertusuk-tusuk 

dan terasa panas diperut, nyeri perut 

bagian kanan bawah, skala nyeri 6, nyeri 

bertambah saat digerakkan badannya dan 

nyeri hilang timbul merupakan diagnosis 

Nyeri Akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisiologis (prosedur operasi) 

(D.0077). 

 Menurut SDKI (2017) gejala dan 

tanda mayor dari nyeri akut dengan data 

subjektif : mengeluh nyeri dan data 

objektif : tampak meringis, bersikap 

protektif, gelisah, frekuensi nadi 

meningkat, sulit tidur. Tanda minor dari 

nyeri akut dengan data subjektif : - dan 

objektif : tekanan darah meningkat, pola 

nafas berubah, nafsu makan berubah, 

proses berpikir terganggu, menarik diri, 

berfokus pada diri sendiri, diaforesis. 

 Intervensi keperwatan studi kasus 

ini berfokus pada diagnosis keperawatan 

nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisik (prosedur operasi) 

(D.0077). Intervensi yang tepat untuk 

diagnosis keperawatan nyeri akut yaitu 

manajemen nyeri (I.08238) meliputi : 

Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri. 

Identifikasi skala nyeri (dengan skala 

NRS dan skala VAS). Berikan teknik non 

farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri 

(relaksasi benson). Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu nyeri. Kolaborasi 

pemberian analgetik jika perlu (SIKI, 

2018). Penulis menekankan pada 

intervensi terapi relaksasi benson untuk 

menurunkan intensitas nyeri post operasi. 

 Setelah dilakukan tindakan 

implementasi keperawatan dengan 

pemberian terapi relaksasi benson durasi 

waktu ± 10-15 menit selama dua kali 

sehari dalam tiga hari berturut-turut 

diketahui skala intensitas nyeri pada 

pasien Tn. M dengan post laparatomi 



mennurun dari skala nyeri 6 (sedang) 

menjadi skala nyeri 2 (ringan). Data 

tersebut dapat dilihat pada diagram 1 

dibawah ini. 

 Diagram 1. Penurunan skala nyeri 

selama tiga hari sebelum dan setelah 

dilakukan relaksasi benson. 
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Hasil penelitian tentang nyeri akut 

pada pasien didapatkan hasil adanya 

perubahan intensitas tingkat nyeri akut 

yang dirasakan oleh pasien sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan keperawatan 

dengan terapi relaksasi benson. Hasil 

Evaluasi selama tiga hari dari tanggal 18-

20 Februari 2021, hari pertama dan hari 

kedua terjadi penurunan yang sama yaitu 

satu skor yaitu hari pertama dari skala 6 

terkontrol menjadi 5 dan hari kedua dari 

skala 5 terkontrol menjadi 4. Dihari ketiga 

mengalami penurunan dua skor yaitu hari 

ketiga atau terakhir dari skala 4 menjadi 

2. Dengan begitu teknik relaksasi benson 

terbukti dapat menurunkan skala nyeri 

pasien post operasi.  

Cara kerja teknik relaksasi benson 

ini adalah berfokus pada kata atau kalimat 

tertentu yang diucapkan berulang kali 

dengan ritme teratur yang disertai sikap 

pasrah pada Tuhan Yang Maha Esa 

sambil menarik nafas dalam (Solehati & 

Kosasih, 2015). Terapi Benson adalah 

teknik relaksasi pernafasan dengan 

melibatkan keyakinan yang 

mengakibatkan penurunan terhadap 

konsumsi oksigen oleh tubuh dan otot-

otot tubuh menjadi rileks sehingga 

menimbulkan perasaan tenang dan 

nyaman. Ketika oksigen terpenuhi serta 

tubuh rileks maka perasaan tersebut akan 

diteruskan ke hipotalamus untuk 

menghasilkan conticothropin relaxing 

factor (CRF). Kemudian CRF 

merangsang kelenjar di bawah otak untuk 

menigkatkan produksi proopiod 

melanocorthin (POMC) sehingga 

produksi enkephalin oleh medulla adrenal 

meningkat. Kelenjar di bawah otak juga 

menghasilkan beta endorphin sebagai 

neurotransmitter (Yualiana, 2015). Napas 

dalam merupakan jalan yang cepat untuk 

mengaktifkan sistem saraf parasimpatis 

yang sering disebut sebagai respon 

relaksasi (Pick, 1998 dalam Sunarti dkk., 

2013). Salah satu mengatasi nyeri akibat 

pembedahan adalah dengan melakukan 

relaksasi benson (Astutiningrum, 2019). 



Dalam studi kasus ini dibuktikan 

bahwa pemberian relaksasi benson yang 

dilakukan 2 kali sehari selama 3 hari 

berturut-turut efektif untuk menurunkan 

intensitas nyeri. Pemberian relaksasi 

benson ini mampu menurunkan intensitas 

nyeri karena bisa membuat rileks dan 

menambah keyakinan pasien untuk 

mempermudah menurunkan intensitas 

nyeri yang sedang dirasakan. Hal tersebut 

terbukti karena adanya perubahan tanda 

gejala sebelum dan setelah dilakukan 

tindakan yaitu pasien sudah tidak 

mengeluh nyeri, pasien sudah tidak 

merasa gelisah, pasien sudah tidak 

memegangi perutnya yang sakit, pasien 

sudah bisa tidur dengan nyaman dan skala 

nyeri pasien semakin hari semakin 

menurun dari skala nyeri 6 menjadi 2.   

Hasil evaluasi akhir setelah 

dilakukan tindakan selama 3 hari pada 

didapatkan data subjektif : pasien 

mengatakan sudah tidak merasakan nyeri 

pada bagian perut kanan bawah waktu 

pembedahan. P : pasien mengatakan nyeri 

perutnya sudah lebih membaik dari pada 

sebelumnya bahkan sudah tidak nyeri 

akibat luka post laparatomi, Q : pasien 

mengatakan nyerinya masih sedikit kaku 

dibagian perut setelah pembedahan 

operasi dan sudah tidak panas ataupun 

tertusuk-tusuk lagi dibagian perutnya, R : 

pasien mengatakan masih sedikit nyeri 

tetapi sudah lebih membaik dari pada 

sebelumnya, S : pasien mengatakan skala 

nyeri 2, T : pasien mengatakan nyerinya 

kadang muncul tetapi sekarang sudah 

jarang timbul rasa nyerinya. Data 

Objektif: pasien terlihat sudah membaik 

daripada sebelumnya, pasien terlihat 

sydah duduk dan kadang berjalan-jalan 

dirumah sakit, pasien terlihat sudah tidak 

kesakitan atau nyeri perut lagi, tanda-

tanda vital : tekanan darah : 110/80 

mmHg, nadi : 86 x/menit, suhu : 36,5 ºC, 

respirasi : 21 x/menit, SpO2 : 96 %, skala 

nyeri : 2. Assesment : Masalah nyeri akut 

sudah teratasi. Planning: Hentikan 

intervensi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemberian tindakan relaksasi 

benson dengan durasi 10-15 menit 2 kali 

sehari selama 3 hari berturut-turut mampu 

mengurangi intensitas skala nyeri, dari 

skala nyeri 6 (sedang) menjadi skala nyeri 

2 (ringan). Hasil studi kasus ini 

diharapkan mampu memberikan 

gambaran tentang penerapan tindakan 

keperawatan mandiri yaitu tindakan 

relaksasi benson pada pasien post 

laparatomi dalam pemenuhan kebutuhan 

rasa aman dan nyaman. Hal tersebut 

terbukti karena adanya perubahan tanda 

gejala sebelum dan setelah dilakukan 

tindakan yaitu pasien sudah tidak 

mengeluh nyeri, pasien sudah tidak 



merasa gelisah, pasien sudah tidak 

memegangi perutnya yang sakit, pasien 

sudah bisa tidur dengan nyaman dan skala 

nyeri pasien semakin hari semakin 

menurun dari skala nyeri 6 menjadi 2. 

Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Hutahaean (2019) membuktikan 

bahwa teknik relaksasi dapat menurunkan 

tingkat nyeri pasien post operasi 

laparotomi. Berdasarkan teori yang ada 

dapat disimpulkan bahwa pemberian 

relaksasi benson tidak hanya mampu 

menurunkan intensitas nyeri melainkan 

mampu membuat otot menjadi rileks dan 

tidak tegang. Sehingga pemberian 

relaksasi ini efektif diberikan pada pasien 

post operasi laparotomi karena 

menunjukkan perubahan skala nyeri dari 

6 menjadi 2. Selain itu, tindakan ini tidak 

memerlukan alat atau bahan apapun 

sehingga mudah diterapkan secara 

mandiri ketika nyeri tiba-tiba. 
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