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ABSTRAK 

 

Kanker leher rahim atau disebut juga kanker serviks adalah sejenis kanker yang 99,7% 

disebabkan oleh human papiloma virus (HPV) onkogenik yang menyerang leher rahim. 

Sel kanker tumbuh dan melipat gandakan diri secara tidak terkontrol dan sel tersebut 

tidak mati. Akumulasi dari sel tersebut akan menjadi besar dan disebut dengan tumor. 

Kanker serviks dapat menimbulkan rasa nyeri yang tidak nyaman. Salah satu 

penatalaksanaan pada pasien kanker serviks yang mengalami nyeri yaitu dengan 

memberikan Slow Stroke Back Massage. Slow Stroke Back Massage ini dapat 

menurunkan skala nyeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks dengan nyeri dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan nyaman. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode 

pendekatan studi kasus. Subyek studi kasus ini adalah seorang pasien kanker serviks 

yang mengalami nyeri. Hasil studi kasus ini menunjukkan adanya penurunan skala nyeri 

pada pasien kanker serviks yang diberi tindakan Slow Stroke Back Massage 2 kali sehari 

selama 3 hari berturut-turut dari skala nyeri 3cm menjadi 1,6 cm. Rekomendasi 

tindakan Slow Stroke Back Massage pada pasien kanker serviks untuk menurunkan 

skala nyeri. 

 

Kata kunci : Nyeri, Kanker Serviks, Slow Stroke Back Massage 
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ABSTRACT 

 

Cervical cancer is a type of cancer that  99.7% produced by oncogenic 

human papillomavirus (HPV). It cancer attacks the cervix. Cancer cells 

grow, multiply uncontrollably, and the cells do not die. The accumulation of 

these cells will become a large tumor. Cervical cancer can cause 

uncomfortable pain. One of the treatments for cervical cancer patients with 

pain is slow stroke back massage. This treatment can lower the pain scale. 

The purpose of this study was to determine the description of nursing care in 

cervical cancer patients with pain in meeting the needs of safe and 

comfortable. This type of research is descriptive with a case study approach 

method. The subject was a cervical cancer patient with pain. The study 

results showed a reduction in the pain scale in cervical cancer patients who 

performed Slow Stroke Back Massage 2 times a day for three consecutive 

days from a pain scale of 3 cm to 1.6 cm. Recommendation: Slow Stroke 

Back Massage in cervical cancer patients is effective in reducing the pain 

scale. 

 

Keywords : Pain, Cervical Cancer, Slow Stroke Back Massage.  
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PENDAHULUAN 

 

Kanker serviks adalah suatu 

penyakit keganasan pada leher rahim 

atau serviks uteri. Sekitar 90% atau 

270.000 kematian akibat kanker 

serviks pada tahun 2015 terjadi di 

negara berpenghasilan rendah dan 

menengah. Tingkat kematian yang 

tinggi dari kanker serviks secara global 

dapat dikurangi melalui pendekatan 

komprehensif yang mencakup 

pencegahan, diagnosis dini, screening 

yang efektif dan program pengobatan 

(WHO, 2016). Berdasarkan data 

WHO, di Indonesia kanker serviks 

menempati urutan kedua setelah 

kanker payudara. Didapatkan kasus 

baru kanker serviks sekitar 20.928 dan 

kematian akibat kanker serviks dengan 

presentase 10,3% (WHO, 2014). 

Pravelansi Kanker di Indonesia 

berdasarkan data Globocon tahun 

2018, kasus baru kanker serviks 

mencapai 32.469 jiwa. Angka 

kematian akibat kanker serviks 

mencapai 18.279 per tahun, 50 jiwa 

meninggal per harinya. Data ini 

melonjak jauh dibanding dari data 

Globocon tahun 2012 yang 

menyatakan bahwa 26 jiwa perharinya 

meninggal dunia akibat kanker serviks 

(Globocon, 2018). Berdasarkan data 

Riskesdas 2013 kanker di Indonesia 

mencapai 1,4 per seribu penduduk atau 

sekitar 347.792 orang. Pravelansi kasus 

kanker tertinggi yaitu Jawa Tengah 

sebanyak 68.638 orang dengan 

pravelansi terbesar yaitu kanker serviks 

dengan kasus sebanyak 0,8 per seribu 

penduduk (Riskesdas,2013 dalam 

Dinkes Jateng, 2017). Berdasarkan 

data WHO (2014), di Indonesia kanker 

serviks menempati urutan kedua 

setelah kanker payudara. Didapatkan 

kasus baru kanker serviks sekitar 

20.928 dan kematian akibat kanker 

serviks dengan presentase 10,3%. 

Menurut Koes (2015) Kanker leher 

rahim atau disebut juga kanker serviks 

adalah sejenis kanker yang 99,7% 

disebabkan oleh human papiloma virus 

(HPV) onkogenik yang menyerang 

leher rahim. 

Salah satu masalah yang sering 

muncul pada penderita kanker serviks 

adalah nyeri. Nyeri merupakan 

pengalaman pribadi yang bersifat 

subyektif tergantung pada persepsi 

seseorang, perhatian, dan faktor 

psikologis lain, yang mengganggu 

perilaku berkelanjutan dan membuat 

setiap orang berusaha untuk 

menghentikan rasa nyeri tersebut 

(Andarmoyo, 2013). Nyeri dapat 

berasal dari berbagai bagian tubuh 

akibat perjalanan penyakit itu sendiri 

atau sebagai akibat dari terapi dan 
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prosedur yang dilakukan termasuk 

operasi, kemotaerapi dan radioterapi. 

Nyeri berpengaruh langsung terhadap 

organ yang terkena dan terpengaruh 

langsung terhadap jaringan lunak yang 

terkena (Rasjidi, 2010). Nyeri pada 

pasien kanker serviks yaitu nyeri 

kronis yang disebabkan oleh perjalanan 

kanker serviks itu sendiri. nyeri kronik 

malignan yang disebut juga nyeri 

kanker memiliki penyebab nyeri yang 

dapat diidentifikasi, yaitu terjadi akibat 

perubahan pada saraf. Perubahan ini 

terjadi karena adanya penekanan pada 

saraf akibat metastasis sel-sel kanker 

maupun pengaruh zat-zat kimia yang 

dihasilkan oleh kanker itu sendiri 

(Andarmoyo, 2013). 

Penatalaksanaan nyeri kronik pada 

kanker serviks dapat dilakukan 

tindakan farmakologi maupun non 

farmakologi. Salah satu  tindakan non 

farmakologi adalah tindakan 

pemberian Slow Stroke Back Massage`  

berdasarkan hasil penelitian dari Sri 

Setyowati, dkk (2019), bahwa ada 

pengaruh pemberian Slow Stroke Back 

Massage terhadap penurunan skala 

nyeri pada pasien kanker serviks. 

Stimulasi kutaneus adalah stimulasi 

kulit untuk menghilangkan nyeri 

dengan melakukan massase dan 

sentuhan, salah satunya dengan Slow 

Stroke Back Massage (SSBM). Selain 

untuk menghilangkan nyeri terapi 

SSBM juga dapat menghilangkan rasa 

cemas dan memberikan efek 

menenangkan apabila dikombinasikan 

dengan wangi-wangian seperti 

aromaterapi. Aromaterapi lavender 

merupakan salah satu aromaterapi yang 

paling digemari. Bunga lavender yang 

berbentuk kecil dan berwarna ungu ini 

dapat memberikan efek relaksasi bagi 

saraf dan otot-otot , sehingga dapat 

menurunkan skala nyeri/persepsi nyeri 

(Wahyuni, 2014). Penelitian yang 

dilakukan Sri Setyowati, dkk bahwa 

terapi Slow Stroke Back Massage 

dengan minyak pijat aromaterapi 

lavender  dapat menurunkan skala 

nyeri pada pasien kanker serviks nilai 

p-value sebesar 0,000 (p-value 0,000 , 

0,05), sehingga terapi Slow Stroke 

Back Massage berpengaruh terhadap 

tingkat nyeri pada pasien kanker 

serviks yaitu skala nyeri menurun. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus. Studi kasus ini 

dilakukan untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan pda pasien kanker 

servilks dalam emenuhan kebutuhan 

aman dan nyaman nyeri. 

 Subyek studi kasus ini adalah satu 

orang pasien kanker serviks dengan 
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nyeri dalam pemenuhan kebutuhan 

rasa aman dan nyaman. 

Tempat penelitian dilakukan pada 

tanggal 17 Februari 2020 sampai 22 

Februari 2020 di Ruang Melati I 

RSUD Dr. Moewardi. 

 

HASIL 

 

Hasil studi kasus ini, dapat 

diketahui bahwa pengkajian awal pada 

keluhan utama pasien Ny. S adalah 

merasakan nyeri pada punggung bagian 

bawah. Pasien masuk ruang perawatan 

pada tanggal 17  Februari 2020 pukul 

15.06 WIB. Pasien mengatakan 

khawatir dengan kondisinya saat ini. 

Pasien khawatir dan takut jika nyeri dan 

sakit kankernya ini bertambah parah, 

pasien mengatakan merasa kurang 

bertenaga dan lelah menyebabkan 

aktivitas pasien kurang maksimal. 

Pasien tampak tegang, wajah tampak 

meringis menahan sakit, pasien sering 

memegangi dan memijat punggung 

bagian bawahnya. TD : 120/90 mmHg, 

N : 86x/menit, S : 36,7oC, RR : 

22x/menit. Hasil pengkajian terhadap 

nyeri dengan menggunakan lembar 

observasi PQRST dan alat ukur nyeri 

Visual Analog Scale (VAS) yaitu 

menunjukkan skala 3 cm (30 mm) atau 

yang berarti klien mengalami nyeri 

ringan. 

Nyeri yang dirasakan pasien 

kanker serviks adalah nyeri kronis 

karena sudah dirasakan lebih dari 3 

bulan  dengan skala nyeri 30 mm 

(pengukuran VAS) yaitu nyeri ringan. 

Pengukuran skala nyeri VAS yaitu > 0 -  

<10 mm tidak nyeri, ≥ 10 – 30 mm 

nyeri ringan, ≥ 30 – 70 mm nyeri 

sedang, ≥ 70 – 90 mm nyeri berat, ≥ 90 

– 100 mm nyeri sangat berat. Skala 

nyeri 30 mm termasuk skala nyeri 

ringan. 

Terapi medis yang diberikan 

untuk mengurangi nyeri pada tanggal 

18 Februari 2020 hingga 20 Februari 

2020 yaitu analgetik Asam Mefenamar 

500 mg. 

Berdasarkan kasus yang dialami 

pada Ny. S ditemukan data subyektif 

dan obyektif yang mendukung diagnosa 

dikaitkan dengan diagnosa keperawatan 

dalam SDKI, sehingga dapat 

dirumuskan diagnosa yang muncul 

yaitu nyeri kronis berhubungan dengan 

infiltrasi tumor (D.0078). 

Intervensi keperawatan 

berdasarkan SIKI untuk diagnosa nyeri 

kronis berhubungan dengan infiltrasi 

tumor (D.0078) yaitu setelah dilakukan 

intervensi keperawatan selama 3x24 

jam maka tinkat nyeri menurun dengan 

kriteria hasil : 
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SLKI : keluhan nyeri menurun, 

meringis menurun, gelisah menurun, 

kesulitan tidur menurun. 

Berdasarkan tujuan dan kriteria hasil 

tersebut intervensi keperawatan yang 

dilakukan  yaitu SIKI : Manajemen 

Nyeri (I.08238) yang pertama adalah 

identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 

Intervensi kedua yaitu identifikasi skala 

nyeri. Intervensi ketiga yaitu berikan 

teknik non faramakologis untuk 

mengurangi nyeri (Slow Stroke Back 

Massage (SSBM)). Intervensi ke empat 

yaitu ajarkan teknik non faramakologis 

untuk mengurangi nyeri. Intervensi 

kelima yaitu kolaborasi pemberian 

analgetik. 

 Hasil evaluasi yang telah dilakukan 

selama 3 hari. Pada hari pertama setelah 

diberikan intervensi skala nyeri pasien 

berada di 25 mm yaitu nyeri ringan. 

Hari kedua setelah diberikan intervensi 

skala nyeri pasien berada di 21 mm 

yaitu nyeri ringan. Hari ketiga setelah 

diberikan intervensi skala nyeri pasien 

berada di 16 mm yaitu nyeri ringan. 

Dapat dilihat seperti pada tabel 4.1 

Hari Waktu Skala Nyeri Ket 

Pre Post 

 

Ke 1 

Pagi 30 25 Nyeri 

Ringan 

Sore 27 23 Nyeri 

Ringan 

 

Ke 2 

Pagi 25 20 Nyeri 

Ringan 

Sore 23 19 Nyeri 

Ringan 

 

Ke  3 

Pagi 22 17 Nyeri 

Ringan 

Sore 20 16 Nyeri 

Ringan 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

disimpulkan adanya penurunan skala 

nyeri hari pertama sampai hari ketiga. 

Hasil studi kasus yang dilakukan di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

diketahui bahwa sudah dilakukan 

intervensi keperawatan memberikan 

Slow Stroke Back Massage sebanyak 2 

kali sehari selama ± 10 menit selama 3 

hari berturut turut. Intervensi ini 

dilakukkan mulai hari pertama sampai 

hari ketiga, maka didapatkan hasil skala 

nyeri pada pasien mengalami 

penurunan yaitu dari 30 mm menjadi 16 

mm (Nyeri ringan). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien kanker serviks dalam 

pemenuhan kebutuhan aman dan 

nyaman dengan masalah keperawatan 

nyeri tindakan yang dilakukan adalah 

pemberian slow stroke back massage 

dengan durasi 2 kali dalam sehari 

dalam waktu ±10 menit selama 3 hari 
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didapatkan hasil terjadi penurunan 

skala nyeri dari 30 mm menjadi 16 

cmm. Rekomendasi tindakan slow 

stroke back massage efektif dilakukan 

pada pasien kanker serviks dengan 

nyeri.  
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