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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah kesehatan yang paling umum dialami oleh individu adalah 

nyeri salah satunya nyeri karena kanker (Smeltzer & Bare, 2008), kanker 

adalah istilah umum untuk satu kelompok besar penyakit yang dapat 

mempengaruhi setiap bagian dari tubuh dan dapat bermetastase atau 

menyebar ke organ lain (World Health Organization (WHO), 2010). 

Kemenkes RI (2012), mengatakan bahwa kanker merupakan penyakit 

terminal, selain itu kanker juga merupakan penyakit kronis yang dapat 

menimbulkan nyeri karena penyakit itu sendiri dan juga bisa karena 

pembedahan atau kemoterapi (Ignatavicius & Workman, 2010).  

 Nyeri kanker sering didapati dalam praktek sehari-hari dan bersifat 

subyektif. Pada pasien yang pertama kali datang berobat, sekitar 30% pasien 

kanker disertai dengan keluhan nyeri dan hampir 70% pasien kanker 

stadium lanjut yang menjalani pengobatan disertai dengan keluhan nyeri 

dalam berbagai tingkatan (Sugiyono, 2010). Sebuah penelitian independen 

di Amerika (2008) menyebutkan bahwa 34% pasien mengalami penyakit 

kronik dan 21% berada dalam kondisi terminal. Separuh lebih dari pasien 

membutuhkan perawatan atau tata laksana mengenai koping terhadap nyeri 

atau gejala fisik yang lain, meliputi keseluruhan nyeri pasien yaitu fisik, 

psikologis, sosial, spiritual, dan budaya (Ripamonti & Bandieri, 2011).  
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Perawat sebagai  salah satu tenaga kesehatan yang memiliki waktu 

untuk kontak dengan pasien paling lama dan memiliki peran penting dalam 

mengatasi keluhan nyeri pasien. Mengatasi nyeri membutuhkan 

pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif agar nyeri segera 

ditangani. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (Notoadmodjo, 2012). Perawat dengan 

menggunakan pengetahuannya dapat mengatasi masalah nyeri baik secara 

mandiri maupun kolaborasi dengan menggunakan dua pendekatan yaitu 

pendekatan farmakologi dan nonfarmakologi (Brunner & Suddart,2005).  

Pendekatan farmakologi merupakan pendekatan kolaborasi antara 

perawat dengan dokter yang menekankan pada pemberian obat yang mampu 

menghilangkan sensasi nyeri , sedangkan pendekatan non farmakologi dapat 

dilakukan dengan terapi fisik (meliputi stimulasi kulit, pijatan, kompres 

hangat dan dingin, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), 

akupuntur dan akupresur) serta kognitif dan biobehavioral terapi ( meliputi 

latihan nafas dalam, distraksi, sentuhan terapeutik, meditasi, hipnosis, 

masase, spiritual)  (Black & Hawks, 2014). 

Hasil penelitian yang dilakukan di  Medan tentang pengetahuan perawat 

dalam penatalaksanaan nyeri pasien pasca operasi didapatkan hasil 52% 

responden memiliki pengetahuan yang cukup (Suwenni D, 2010). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan terhadap perawat yang bertugas di 

bangsal didapatkan fenomena bahwa perawat jika dihadapkan dengan 

keluhan nyeri selama ini kebanyakan langkah awal yang diambil adalah 
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kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obat analgetik, masih jarang 

yang menggunakan teknik non farmakologi. Ketika peneliti menanyakan 

mengapa hal tersebut dilakukan, ada yang mengatakan karena sudah ada 

program terapi dari dokter, adapula yang mengatakan mereka mengajarkan 

tekhnik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyerinya dan juga 

sekaligus memberikan obat analgetik  sesuai program dokter.  

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti ingin menggambarkan 

Pengetahuan Perawat dalam Manajemen Nyeri Pasien Kanker di Siloam 

Hospitals Manado. 

1.2 Rumusan Masalah 

Fenomena yang terjadi di bangsal ketika perawat dihadapkan dengan 

keluhan nyeri, kebanyakan langkah awal yang diambil adalah kolaborasi 

dengan dokter untuk pemberian obat-obatan analgetik tanpa 

mempertimbangkan tekhnik manajemen nyeri non farmakologi terlebih 

dahulu. Berdasarkan hal di atas  maka rumusan masalah dari penelitian ini  

yaitu  pengetahuan perawat dalam penatalaksanaan nyeri pasien kanker di 

Siloam Hospitals Manado. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum. 

Mengetahui Gambaran Pengetahuan Perawat Dalam Penatalaksanaan 

Nyeri Pasien Kanker di Siloam Hospitals Manado. 
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1.3.2 Tujuan khusus  

1. Gambaran pengetahuan perawat dalam manajemen nyeri 

terapi farmakologi pada pasien kanker di Siloam Hospitals 

Manado. 

2. Gambaran pengetahuan perawat dalam manajemen nyeri terapi non 

farmakologi pada pasien kanker di Siloam Hospitals Manado. 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran Pengetahuan Perawat Dalam Manajemen Nyeri 

Pasien Kanker Di Siloam Hospitals Manado ?  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sebagai data dasar  terkait dengan manajemen nyeri. 

1.5.2 Manfaat praktis  

Untuk Rumah Sakit : Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

masukan pada manajemen untuk merancang kebijakan pelayanan 

keperawatan khususnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

dengan cara pengiriman tenaga keperawatan untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan yang ada hubungan dengan pelayanan pasien 

khususnya perawatan pada pasien kanker. 

 




