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Abstrak 
 
Apendiksitis merupakan peradangan pada apendiks vermikularis yang mengenai semua dinding usus 

pada abdomen. Appendisitis harus segera ditangani dengan upaya pembedahan berupa 

Appendiktomi. Appendiktomi merupakan pembedahan untuk mengangkat apendik, tindakan ini  

efektif  untuk  penaganan  apendiksitis  kronik.      Nyeri  pada      pasien  post  operasi 

apendiktomy biasanya dapat diberikan terapi relaksasi benson. Tujuan studi kasus ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh terapi relaksasi benson terhadap tingkat nyeri pada pasien post operasi 

apendiktomy. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperwatan pada pasien post 

Appendiktomy yang dikelola selama 3 hari menunjukkan hasil terdapat penurunan skala nyeri dari 

skala 5   menjadi 2 diukur dengan Scale Wong Baker. Hal ini membuktikan bahwa tehnik relaksasi 

benson dapat menurunkan skala nyeri pada pasien post opersi apendiktomy. 

Kata kunci : Nyeri, Post Appendiktomi, Relaksasi Benson 
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Abstract 

Appendicitis is inflammation of the vermicular appendix which affects all intestinal walls in 

the abdomen. Appendicitis should be managed immediately with appendectomy surgery. 

Appendectomy is surgery to eliminate the appendix. This procedure is useful to handle 

chronic appendicitis. Pain in post-appendectomy surgery patients could be provided by 

Benson relaxation therapy. The purpose of this case study was to determine the effect of 

Benson relaxation therapy on pain levels in post appendectomy surgery patients. The results 

of nursing care management in post appendectomy patients for three days revealed a 

reduction in the pain scale from a scale of 5 to 2 with the Wong-Baker Scale. It confirmed 

that the Benson relaxation technique could reduce the pain scale in postoperative 

appendectomy patients. 
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PENDAHULUAN 

 

Apendiksitis adalah 

peradangan pada apendiks 

vermikularis (sisa apex sekum yang 

tidak memiliki fungsi) yang 

mengenai semua dinding organ 

(Sjamsuhidayat, 2012). 

Appendiksitis merupakan 

peradangan pada usus dikarenakan 

penyempitan atau penyumbatan 

lumen (Oktavia, 2017) 

Appendiktomi harus segera 

dilaksanakan apabila ditemukan 

apendiksitis pada seseorang 

(Mitchell, 2013). 

Angka mortalitas akibat 

appendisitis adalah 21.000 jiwa, 

dimana populasi laki-laki lebih 

banyak dibanding perempuan. Angka 

mortalitas appendicsitis sekitar 

12.000 jiwa pada laki-laki 10.000 

pada perempuan di Amerika Serikat 

terdapat 70.000 kasus appendisitis 

setiap tahunnya. Angka kejadian 

appendiktomy cukup tinggi di dunia. 

Berdasarkan Word Health 

Organisation (WHO) yang dikutip 

oleh Naulibasa (2011).  

Data yang di rilis oleh 

Departemen Kesehatan RI jumlah 

penderita appendiktomy di Indonesia 

mencapai 591.132 orang (Andika, 

2016). Menurut Dinas Kesehatan 

Jawa Tengah pada tahun 2014, 

jumlah kasus penyakit 

Appendiktomy dilaporkan sebanyak 

5.890 orang dan diantaranya 

menyebabkan kematian (Utami, 

2014). Angka kejadian pasien yang 

menderita appendiktomy di RSUD 

Kota Salatiga tahun 2016 pada laki-

laki 86 pasien (46-74%), perempuan 

98 pasien (53,28%). Dampak dari 

appendisitis adalah adanya rasa nyeri 

dan tegangnya otot pada bagian 

umbilicus yang menjalar bagian 

bawah kanan dan biasanya 

merasakan mual, muntah dan 

terdapat nyeri tekan pada bagian 

perut umbilical, rasa sakit akan 

bertambah apabila pasien terlambat 

penanganannya usus akan menjadi 

bengkak, busuk dan pecah (Wasis 

dan Yuli 2008 dalam Oktavia 2017). 

Oleh karena itu appendicitis harus 

segera ditangani dengan upaya 

pembedahan berupa Appendiktomy. 

Appendiktomy adalah 

pembedahan untuk mengangkat 

appendiks. Hal ini dilakukan 

sesegera mungkin untuk menurunkan 

resiko perforasi. (Suratun,2010). 



Hampir semua pembedahan 

mengakibatkan rasa nyeri. Nyeri 

yang paling lazim adalah nyeri insisi. 

Nyeri terjadi akibat luka , penarikan, 

manipulasi jaringan serta organ. 

Nyeri pasca operasi hebat dirasakan 

pada pembedahan terutama intra 

abdomen (Novarisky, 2010). Nyeri 

merupakan sensasi yang rumit, unik, 

universal dan bersifat individual, 

sehingga tidak ada dua individu 

mengalami nyeri yang sama dan 

tidak ada dua kejadian nyeri yang 

sama menghasilkan respon atau 

perasaan yang identik pada individu. 

Hal tersebut yang menjadi dasar bagi 

perawat untuk memberikan 

intervensi keperawatan dalam 

mengatai nyeri (Asmadi, 2013). 

Nyeri seperti di tusuk-tusuk 

dalam waktu kurang lebih 5 menit 

dan rasa nya hilang timbul. Keadaan 

ini harus segera dilakukan 

pembedahan appendiktomy. 

Salah satu tehnik untuk 

mengatasi nyeri dibagi menjadi 2 

yaitu tehnik farmakologi dan teknik 

nonfarmakologi. Teknik 

nonfarmakologi salah satunya adalah 

tehnik relaksasi , Teknik relakasi 

merupakan kebebasan mental dan 

fisik dri ketegangan dan stress, 

karena dapat mengubah persepsi 

kognitif dan motivasi afektif pasien. 

(Potter & Perry 2005 dalam Neila 

2017). 

Pengaruh Tehnik Relaksasi 

Benson menyatakan bahwa 

pemberian relaksasi menurunkan 

intensitas nyeri pada pasien post 

operasi. Beberapa tehnik relaksasi 

yang sudah ada antara lain relaksasi 

otot, relaksasi kesadaran indera, 

relaksasi meditasi, yoga dan relaksasi 

hipnosa (Utami,2013). Benson ini 

merupakan teknik relaksasi yang 

lebih mudah dilakukan bahkan dalam 

kondisi apapun serta tidak memiliki 

efek samping dan benson ini dapat 

menurunkan rasa nyeri yang 

dirasakan. 

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Melva dkk (2019) mengatakan 

bahwa terdapat perbedaan skala nyeri 

post appendiktomi setelah dilakukan 

Teknik Relaksasi Benson, dengan 

terdapat 6 responden yang 

mengalami nyeri skala 7 turun 

menjadi 5, 2 orang mengalami nilai 

nyeri 8 turun menjadi 6 dan 1 

responden memiliki nyeri 6 menjadi 

4 menggunakan NRS. 



METODE  

Rancangan studi kasus adalah 

rancangan penelitian yang mencakup 

pengkajian satu unit penelitian secara 

intensif, misalnya satu klien, 

keluarga, kelompok atau instansi 

(Nursalam, 2009). Karya tulis ilmiah 

ini adalah studi kasus untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada pasien post 

appendiktomy dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan nyaman. 

Subjek penelitian adalah subjek 

atau sasaran yang dituju untuk diteliti 

oleh peneliti yang menjadi pusat 

perhatian atau sasaran penelitian. 

Pada studi kasus ini, subjek 

penelitian yang diteliti sebanyak 1 

subjek dengan kriteria pasien dengan 

diagnosa medis Post Operasi 

Appendiktomy. 

Fokus studi identik dengan 

variable penelitian yaitu perilaku 

atau karakteristik yang memberikan 

nilai beda terhadap sesuatu 

(Nursalam, 2011). Subjek studi kasus 

ini adalah pasien post appendiktomy 

dalam pemenuhan kebutuhan aman 

dan nyaman. 

Tempat dan Waktu, Tempat 

pengambilan studi kasus ini 

dilakuakan di RSUD Salatiga, 

dengan waktu pengambilan pada 

tangga 20 Februari 2020. 

Pengumpulan data merupakan 

suatu proses pendekatan kepada 

subjek dan proses pengumpulan 

karakteristik subjek yang 

diberlakukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2013). Menurut Hidayat 

(2010), metode pengumpulan data 

yang digunakan dibagi menjadi dua 

metode wawancara, observasi 

pemeriksaan fisik dan studi 

dokuementasi. 

HASIL 

Hasil pengkajian yang 

dilakukan penulis didapatkan tn R 

umur 20 tahun dengan diagnosa 

medis post appendiktomi, dengan 

riwayat penyakit sekarang Keluarga 

mengatakan pasien pada tanggal 18 

Februari 2020 pasien mengeluh perut 

bagian kanan bawah terasa sakit dan 

panas, lalu keluarga membawa 

pasien ke puskemas terdekat tetapi 

selama 2 hari minum obat yang 

diberikan tidak ada perubahan klinis, 

pasien masih mengeluh merasakan 

nyeri pada perut kanan bawah. Pada 

tanggal 20 Februari 2020 keluarga 

membawa pasien ke RSUD Salatiga. 



Pasien dating ke RSUD Salatiga 

pada hari kamis pukul 09.00 WIB 

dengan keluhan bagian kanan bawah 

terasa sakit dan panas, setelah 

dilakukan pemeriksaan kemudian 

pasien disarankan untuk rawat inap 

di Ruang wijaya kusuma 4 RSUD 

Salatiga lalu dilakukan tindakan 

operasi pada tanggal 22 Februari 

2020. Pada pengkajian aktivitas dan 

latihan ditemukannya kelemahan dan 

bantuan orang lain dalam ambulasi 

dini. 

Pada pengkajian pola gordon 

tidak ditemukan adanya masalah 

pada pasien. Pada pemeriksaan head 

to toe ditemukannya masalah pada 

ekstermitas bagian kanan bawah 

dengan skore 2 karna nyeri saat 

digerakkan. 

Diagnosa keperawatan menurut 

data pengkajian dan observasi pada 

21 Februari 2020. Berdasarkan hasil 

analisa data dari pengkajian 

didapatkan data subyektif pasien 

mengatakan nyeri perut pasca 

operasi, P: nyeri, Q:nyeri seperti 

ditusuk-tusuk, R: nyeri perut kanan 

bawah, S: skala 8, T: nyeri hilang 

timbul dengan data objektif pasien 

tampak meringis dan menahan nyeri. 

Nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencidera fisik ditandai dengan 

keluhan nyeri dan tampak meringis 

dengan diberikannya tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam di 

harapkan nyeri dapat menurun. 

Maka penulis menarik 

kesimpulan untuk menetapkan 

diagnosa nyeri akut berhubungan 

dengan agen pancedera fisik ditandai 

dengan keluhan nyeri dan tampak 

meringis sebagai fokus diagnosa. 

Setelah perumusan diagnosa 

keperawatan, maka hal selanjutnya 

yang dapat dilakukan untuk 

menyusun rencana tindakan 

keperawatan (intervensi 

keperawatan). Nyeri akut 

berhubugan dengan agen pancedera 

fisik ditandai dengan keluhan nyeri 

dan tampak meringis dengan 

diberikannya tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam diharapkan nyeri 

dapat menurun dengan kriteria hasil : 

Tingkat Nyeri (L.08066) Mampu 

mengontrol nyeri, menyatakan rasa 

nyaman setelah nyeri berkurang, 

mampu mengeli nyeri yang dialami 

dengan pemberian intervensi 

Manajemen Nyeri (1.08238) 

Lakukan pengkajian nyeri secara 



komperhensif, evaluasi pengalaman 

nyeri dimasa lalu, ajarkan teknik non 

farmakologi relaksasi benson, 

kolaborasi dengan dokter pemberian 

analgetik. Hari ketiga pada tanggal 

24 Februari 2020 jam 08.00 WIB 

melakukan pengkajian skla nyeri 

secara komperhensif (PQRST) 

dengan data subjektif pasien 

mengatakan sudah membaik, P: 

nyeri, Q: nyeri seperti ditusuk-tusuk, 

R: nyeri pada perut kanan bawah, S: 

skala 4, T: nyeri hilang timbul 

dengan data objektif pasien tampak 

kooperatif dan sedikit menahan nyeri 

TD : 110/80 mmHg, N : 85x/menit, 

RR : 22x/menit, S : 36 ºC. 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan pada diagnosa nyeri 

akut berhubungan dengan agen 

pancedera fisik ditandai dengan 

keluahan nyeri dan meringis 

didapakan hasil di hari pertama pada 

tanggal 22 Februari 2020 pukul 

14.00 WIB S: pasien mengatakan 

nyeri perut pada kuadran perut kanan 

bawah, P: nyeri pada perut kanan 

bawah, Q: nyeri seperti ditusuk- 

tusuk, R: nyeri perut kanan bawah, S: 

skala 7, T: hilang timbul, O:pasien 

masih merasakan sakit, A:masalah 

belum teratasi, P : lanjutkan 

intervensi melakukan teknik 

relaksasi benson, monitor tanda-

tanda vital 

Evaluasi keperawatan pada hari 

kedua pada tanggal 23 Februari 2020 

pukul 20.00 WIB : pasien 

mengatakan nyeri sudah berkurang, 

P: nyeri pada perut kanan bawah, Q: 

nyeri seperti ditusuk-tusuk, R: nyeri 

perut kanan bawah, S:skala nyeri 6, 

T: nyeri hilang timbul, O: pasien 

masih sedikit merasakan nyeri, A: 

masalah belum teratasi, P: lanjutkan 

intervensi melakukan teknik 

relaksasi benson, mengkaji tanda-

tanda vital sesudah dilakukan teknik 

benson. 

Evaluasi keperawatan pada hari 

ketiga pada tanggal 24 Februari 2020 

pukul 14.00 WIB didapatkan hasil S: 

pasien mengatakan nyeri sudah 

berkurang, P: nyeri pada luka 

operasi, Q: nyeri seperti ditusuk-

tusuk, R: nyeri perut kanan bawah, S: 

skala 4, T: hilang timbul, O: pasien 

mengatakan nyeri nyeri berkurang, 

A: masalah teratasi, P: lanjutkan 

intervensi kaji skala nyeri secara 

komperhensif, monitor tanda-tanda 

vital.  



PEMBAHASAN 

Berdasarkan tahapan proses 

keperawatan, maka langkah pertama 

yang harus dilakukan pada pasien 

adalah pengkajian. Hasil pengkajian 

yang dilakukan penulis didapatkan 

keluhan utama pasien mengatakan 

nyeri pada perut bagian kanan bawah 

dengan skala 8. Berdasarkan hasil 

pengkajian yang dilakukan penulis 

didapatkan data subyektif dan 

obyektif. Data subyektif pasien 

mengatakan nyeri perut pasca 

operasi, P: nyeri, Q:nyeri seperti 

ditusuk-tusuk, R: nyeri perut kanan 

bawah, S: skala 8, T: nyeri hilang 

timbul dengan data objektif pasien 

tampak meringis dan menahan nyeri, 

pasien tampak pucat dan lemas. 

Pengkajian skala nyeri 

dilakukan dengan menggunakan 

(Skala Faces Pain Rating Scale 

(FPRS) merupakan skala nyeri 

dengan model gambar kartun dengan 

enam tingkatan nyeri dan dilengkapi 

dengan angka dari mulai 0 sampai 

dengan 5. Skala ini biasanya 

digunakan untuk mengukur skala 

nyeri pada anak maupun dewasa. 

Adapun pendeskripsian skala 

tersebut adalah sebagai berikut :tidak 

menyakitkan, sedikit sakit, lebih 

menyakitkan, lebih menyakitkan 

lagi, jauh lebih menyakitkan lagi, 

benar benar menyakitkan. Elkin, et 

al., (2000) dalam Solehati dan 

Kosasih 2015) 

Appendiksitis adalah 

peradangan akibat infeksi pada usus 

buntu atau umbai cacing (apendiks). 

Usus buntu sebenarnya adalah 

sekum. Infeksi ini bias mengakibatkn 

peradangan akut sehingga 

memerlukan tindakan bedah segera 

untuk mencegah komplikasi yang 

umumnya berbahaya (Nurarif & 

Kusuma2013). Appendiksitis akut 

merupakan penyebab paling umum 

inflamasi akut pada kuadran kanan 

bawah rongga abdomen, penyebab 

paling umum untuk bedah abdomen 

darurat. 

Appendiktomi harus segera 

dilakukan jika ditemukan 

appendicitis pada seseorang dan 

Komplikasi setelah operasi 

appendiktomi antara lain perdarahan, 

perlengketan organ dalam an infeksi 

pada daerah operasi. 

Menurut peneliti keluahan 

utama pada pasien post appendiktomi 

yaitu nyeri karna meningkatnya 



histamine dan hal ini sama dengan 

penelitian (Manurung, dkk, 2019) 

Pada pengkajian pemeriksaan fisik 

ditemukan nyeri tekan lokal pada 

titik McBurney, nyeri tekan lepas 

(rebound tenderness), dan nyeri alih 

(referred pain). Pada apendiksitis 

yang sudah mengalami perforasi 

muncul gejala berupa nyeri, nyeri 

tekan dan spasme, disertai hilangnya 

rasa nyeri secara dramatis untuk 

sementara Appendiktomi adalah 

proses dilakukannya pembedahan 

yang terjadi pada sekitar umbilicus. 

Appendiktomi insidental berarti 

pengangkatan apendiks normal pada 

saat laparatomi karena kelainan yang 

lain. 

Berdasarkan data pengkajian 

pada subjek studi kasus di 

temukannya masalah keperawaatan 

engan keluhan nyeri, gangguan 

mobilitas meningkatnya leukoit yang 

mengakibatkan resiko terjadinya 

infeksi pada subjek studi kasus maka 

penulis menyimpulkan bahwa 

terdapat kesamaan maalah keperatan 

yang dapat muncul pada pasien 

apendiktomi dari teori jurnal dan 

dilahan. 

Pada pengambilan kasus 

dengan post appeniktomi didapatkan 

beberapa diagnosa yang muncul 

antara lain Nyeri akut berhubungan 

dengan agen pancedera fisik ditandai 

dengan tampak meringis,bersikap 

protektif, gelisah (D.0077) 

Diagnosa yang pertama kali 

muncul dan dirasakan pasien pasca 

operasi appendiktomi yaitu nyeri hal 

ini pun didukung oleh penelitian 

(Manurung, dkk, 2019) Pada 

umumnya pasien akan merasakan 

nyeri yang hebat pada 2 jam pertama 

pasca operasi dikarenakan pengaruh 

obat anastesi mulai hilang. 

Penulis mengangkat diagnosa 

nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencidera fisik ditandai dengan 

tampak meringis,bersikap protektif, 

gelisah sebagai diagnosa fokus. 

Diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan pada pemenuhan aman 

dan nyaman pada pasien appenikomi 

yan mengalami keluhan nyeri pada 

bagian perut kanan bawah pasca 

pebedahan. Menurut Melva 

Manurung, 2019 diagnosa yang 

muncul pada pasien appendiktomi 

meliputi nyeri akut, gangguan 

mobilitas,resiko infeksi dan 



kemungkinan terjadinya gangguan 

integritas pada kulit. 

Setelah dilakukan asuha 

keperawatan selama 3x24 jam 

diharapkan nyeri dapat menurun 

dengan kriteria hasil : Tingkat Nyeri 

(L.08066) Mampu mengontrol nyeri, 

menyatakan rasa nyaman setelah 

nyeri berkurang, mampu mengenali 

nyeri yang dialami dengan 

pemberian intervensi Manajemen 

Nyeri (1.08238) Lakukan pengkajian 

nyeri secara komperhensif, evaluasi 

pengalaman nyeri dimasa lalu, 

ajarkan teknik non farmakologi 

relaksasi benson yang bertujuan 

untuk menghilangkan nyeri dengan 

menggunakan tehnik suatu 

keyakinan pasien,Mengedukasi 

keluarga dan pasien untuk dapat 

melakukan tehnik tersebut ketika 

pasien merasakan nyeri, kolaborasi 

dengan dokter pemberian terapi 

analgetic ketorolac yang berfungsi 

menurunkan rasa nyeri pasien. 

Melakukan monitoring 8jam sekali 

untuk mengetahui adanya perubahan 

tnda tanda vital yang diebabkan 

karena nyeri. 

Pemberian teknik 

nonfarmakologi ini saat berpengaruh 

untuk menurunkan skala nyeri 

sesorang karna pada dasarnya teknik 

relaksasi ini dapat membantu 

mendistraksi pemikiran pasien agar 

lebih tenang saat nyeri timbul. Hal 

ini sesuai dengan teori Manurung, 

dkk, (2019) Relaksasi benson 

merupakan pengembangan metode 

respon relaksasi pernafasan dengan 

melibatkan faktor keyakinan pasien 

yang dapat menciptakan suatu 

lingkungan internal sehingga dapat 

membantu pasien mencapai kondisi 

kesehatan dan kesejahteraan lebih 

tinggi. Oleh karena itu, metode 

pemberian teknik relaksasi benson 

ini dipilih sebagai salah satu media 

teurapeutik pada pasien pasca operasi 

appendiktomi. 

Implementasi yang dilakukan 

oleh penulis pada diagnosa Nyeri 

akut berhubungan dengan agen 

pancedera fisik ditandai dengan 

kondisi pembedahan pada hari 

pertama Sabtu, 22 Februari 2020 

Melakukan pengkajian nyeri secara 

komperhensif (PQRST), 

mengevaluasi pengalaman nyeri 

dimasa lalu, mengajarkan teknik 

relaksasi nafas benson. Pada hari 

kedua Minggu, 23 Februari 2020 



Melakukan pengkajian nyeri secara 

komperhensif (PQRST), 

mengajarkan teknik relaksasi nafas 

benson. Pada hari ketiga Senin, 24 

Februari 2020 Melakukan pengkajian 

nyeri secara komperhensif (PQRST). 

Menurut Manurung, dkk, 

(2019) Relaksasi benson merupakan 

pengembangan metode respon 

relaksasi pernafasan dengan 

melibatkan faktor keyakinan pasien 

yang dapat menciptakan suatu 

lingkungan internal sehingga dapat 

membantu pasien mencapai kondisi 

kesehatan dan kesejahteraan lebih 

tinggi, teknik ini efektif diberikan 

selama 2 hari selama 15 menit pasca 

operasi. 

Tahap pertama menayakan 

kesiapan pasien,kemudian 

mengintruksi pasien untuk 

memejamkan mata, Intruksi pasien 

agar tenang dan mengendorkan otot-

otot tubuh dari ujung kaki sampai 

otot wajah dan rasakan rileks, 

Intruksi kepada pasien agar menarik 

nafas dalam lewat hidung, tahan 3 

detik llu hembuskan lewat mulut 

disertau 

  

 

 

dengan mengucapkan doa atau 

kata yang sudah dipilih, Intruksi 

pasien untuk membuang pikiran 

negatif dan fokus pada nafas dalam 

dan doa yang diucapkan, terakhir 

Intruksikan pasien untuk megakhiri 

relaksasi dengan tetap menutup mata 

selama 2 menit lalu membukanya 

secara perlahan. Melakukan evaluasi 

tindakan dengan menanyakan 

perasaan pasien setelah diberikan 

terapi relaksasi benson selama 15 

menit pemberian dengan mengukur 

skala nyeri mengunakan Scale Wong 

Baker. 

Hasil studi kasus pasien yng 

diberikan terapi nonfarmakologi 

relaksaasi benson yaitu denngan 

pasien post appendiktomi dengan 

diagnosa nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencidera fisik, 

relaksasi benson ini dipilih sebagai 

salah satu media teurapeutik pada 

pasien pasca operasi appendiktomi. 

Evaluasi keperawatan dengan 

diagnosa nyeri akut berhubungan 

dengan agen pancedera fisik ditandai 

dengan keluahan nyeri dan meringis 

didapakan hasil di hari pertama pada 

tanggal 22 Februari 2020 pukul 



14.00 WIB S: pasien mengatakan 

nyeri perut pada kuadran perut kanan 

bawah, P: nyeri pada perut kanan 

bawah, Q: nyeri seperti ditusuk-

tusuk, R: nyeri perut kanan bawah, S: 

skala 7, T: hilang timbul, O:pasien 

masih merasakan sakit, A:masalah 

belum teratasi, P : lanjutkan 

intervensi melakukan teknik 

relaksasi benson, monitor tanda- 

tanda vital 

Evaluasi keperawatan pada hari 

kedua pada tanggal 23 Februari 2020 

pukul 20.00 WIB : pasien 

mengatakan nyeri sudah berkurang, 

P: nyeri pada perut kanan bawah, Q: 

nyeri seperti ditusuk-tusuk, R: nyeri 

perut kanan bawah, S:skala nyeri 6, 

T: nyeri hilang timbul, O: pasien 

masih sedikit merasakan nyeri, A: 

masalah belum teratasi, P: lanjutkan 

intervensi melakukan teknik 

relaksasi benson, mengkaji tanda-

tanda vital sesudah dilakukan teknik 

benson. 

Evaluasi keperawatan pada hari 

ketiga pada tanggal 24 Februari 2020 

pukul 14.00 WIB didapatkan hasil S: 

pasien mengatakan nyeri sudah 

berkurang, P: nyeri pada luka 

operasi, Q: nyeri seperti ditusuk- 

tusuk, R: nyeri perut kanan bawah, S: 

skala 4, T: hilang timbul, O: pasien 

mengatakan nyeri nyeri berkurang, 

A: masalah teratasi, P: lanjutkan 

intervensi kaji skala nyeri secara 

komperhensif, monitor tanda-tanda 

vital 

Berdasarkan hasil studi dapat 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan teknik relaksasi benson 

pasien menunjukkan keefektifan 

dengan penurunan skore nyeri 

walaupun tidak signifikan mencapai 

skore 0. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Manurung, dkk, (2019) 

dengan pemberian metode teknik 

relaksasi benson merupakan salah 

satu tindakan non farmakologis pada 

pasien pasca operasi appendiktomi, 

tekhnik ini dilakukan dengan cara 

menggunakan metode respon 

relaksasi pernafasan dengan 

melibatkan faktor keyakinan pasien 

yang dapat menciptakan suatu 

lingkungan internal sehingga dapat 

membantu pasien mencapai kondisi 

kesehatan dan kesejahteraan lebih 

tinggi Tanpa adanya kesengajaan hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 

dengan dilakukan teknik relaksasi 



beson ini dapat menurunkan tingkat 

nyeri seseorang. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari bab 

pembahasan ini bahwa pemberian 

rlaksasi benson dapat menurunkan 

itensitas nyeri, terbukti bahwa pasien 

Sdr.T terjadi penurunan skala nyeri, 

maka manfaat dari tindakan 

pemerian relaksasi benson mampu 

memenuhi kebutuan aman dan 

nyaman. 
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