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LAPORAN KASUS DENGAN NYERI AKUT PADA PASIEN SELULITIS 

DI RUANG WIJAYA KUSUMA RSUD WONOSARI KABUPATEN 

GUNUNGKIDUL 
 

Faihatul Miskiyah1, Rahmah Widyaningrum2, Anita Widiawati3 

 

ABSTRAK 
 

Latar Belakang Penelitian:  Selulitis merupakan infeksi umum yang terjadi pada 

kulit dan jaringan subkutan yang dapat menyebabkan komplikasi yang dapat 

mengancam jiwa. Selulitis adalah penyakit kulit yang serius yang tidak boleh 

disepelekan, karena dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam nyawa bila 

tidak segera diberi penanganan. Masalah utama pasien yang mengalami selulitis 

adalah nyeri akut pada bagian yang mengalami peradangan. Nyeri yang dirasakan 

pada pasien selulitis dapat menghambat mobilitas fisik selama beberapa hari 

bahkan minggu, sehingga activity of daily living pasien akan terganggu. 

Tujuan Penelitian: Mampu melaksanakan asuhan keperawatan secara 

komprehensif dengan masalah nyeri akut pada pasien Selulitis. 

Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan 

studi kasus yaitu malaksanakan asuhan keperawatan dengan subjek penelitian satu 

orang yang telah menjalani perawatan di Ruang Wijaya Kusuma RSUD Wonosari. 

Intervensi dilakukan selama 3x24 jam dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi dan wawancara. 

Hasil Penelitian: Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada Ny.J dengan 

diagnosa nyeri akut dengan selulitis, didapatkan hasil nyeri akut teratasi sebagian 

ditandai dengan pasien masih merasakan nyeri dengan skala nyeri 4. 

Simpulan: Asuhan keperawatan pada Ny.J dengan nyeri akut pada pasien selulitis 

tidak ada kesenjangan antara teori dan praktik. Dari studi kasus pada Ny.J dengan 

nyeri akut pada pasien selulitis, penulis mampu melakukan asuhan keperawatan 

dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

Saran: Tenaga kesehatan mampu mengajarkan pasien dan keluarga cara 

mengurangi nyeri menggunakan teknik napas dalam pada pasien selulitis. 

 

 

Kata kunci: Selulitis, nyeri akut 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit kulit dan jaringan subkutan menjadi salah satu dari 10 

permasalahan kesehatan di Indonesia yang menduduki urutan kedua setelah 

penyakit infeksi saluran pernapasan akut dengan jumlah 501.280 kasus atau 

3,16% (Astriyanti et al., 2010 dalam Emilia, 2018). Penyakit kulit di 

Indonesia di dominasi oleh infeksi bakteri, jamur, virus, dan karena dasar 

alergi. Faktor risiko terjadinya infeksi ini adalah trauma lokal (robekan 

kulit), luka terbuka di kulit atau gangguan pada pembuluh vena maupun 

pembuluh darah limfe. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain seperti 

lingkungan yang tidak bersih, personal hygine, life style juga dapat menjadi 

penyebab timbulnya penyakit kulit (Becker et al., 2018).  

Selulitis merupakan salah satu penyakit kulit. Selulitis adalah infeksi 

umum yang terjadi pada kulit dan jaringan subkutan yang dapat 

menyebabkan komplikasi yang dapat mengancam jiwa. Selulitis terjadi 

akibat infeksi piogenik akut yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus 

pyogenes atau Staphylococcus aureus yang menyerang jaringan subkutis 

dan daerah superfisial (dermis dan epidermis). Selulitis ditandai dengan area 

kulit yang eritema, hangat dan edema (Njim et al., 2017).  

Selulitis adalah infeksi umum pada kulit yang sering kambuh atau 

berulang dan memerlukan penggunaan antibiotik yang substansial, dengan 

dampak negatif pada kualitas hidup. Kemampuan pasien untuk pulih dari 

selulitis akut atau potensi untuk mencegah kekambuhan terhambat oleh 

pengetahuan mereka tentang kondisi penyakit. Kebutuhan tentang 

pengetahuan terkait selulitis dan cara pencegahannya sangat banyak 

dibutuhkan oleh pasien dengan riwayat selulitis (Teasdale et al, 2019). 

Sebagian besar kasus selulitis merespon dengan baik terhadap pengobatan 

yang diberikan dan gejala mulai menghilang beberapa hari setelah 

pemberian antibiotik. Tetapi jika tidak diobati, selulitis dapat berkembang 

dan mempengaruhi kualitas hidup. Kasus utama pada selulitis adalah sepsis
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yang merupakan infeksi di dalam aliran darah yang dapat menyebabkan 

syok atau kematian. Tanda dan gejala sepsis termasuk tekanan darah yang 

sangat rendah, detak jantung cepat, pusing dan kehilangan kesadaran 

(Elizabeth et al., 2019).  

Selulitis dapat menyebabkan kemerahan atau peradangan pada 

ekstremitas ataupun wajah, kulit menjadi bengkak, licin/mengkilat yang 

disertai nyeri yang terasa panas. Gejala lain yang dapat muncul adalah 

demam, tidak enak badan, dan terjadi kekakuan (Susanto & Ari, 2013). 

Pasien yang menderita selulitis harus dilakukan perawatan untuk 

mengurangi nyeri serta mengurangi pembengkakan sehingga penyebaran 

infeksi ke darah dan organ lain dapat dicegah. Selulitis merupakan penyakit 

kulit serius yang apabila terdapat ulkus dengan infeksi yang berat harus 

dilakukan tindakan pembedahan (Emilia, 2018). Selulitis adalah penyakit 

kulit serius yang tidak boleh disepelekan, karena dapat menyebabkan 

komplikasi yang mengancam nyawa bila tidak segera diberi penanganan. 

Infeksi bakteri pada kasus selulitis dapat menyebar ke bagian tubuh lain dan 

menyerang bagian bawah kulit seperti getah bening, pembuluh darah, 

bahkan sampai lapisan terdalam (Johns Hopkins Medicine, 2022). 

Prevalensi selulitis di seluruh dunia tidak dapat diketahui secara 

pasti. Penelitian yang dilakukan oleh Hadzovic et al., (2012), menganalisis 

bahwa di klinik sentral Universitas Sarajevo Bosnia selama 3 tahun terakhir 

dari tahun 2009 hingga 2012 terdapat 123 pasien yang dirawat di rumah 

sakit, 35 pasien (28,45%) dengan tipe superfisial erisipelase dan 88 pasien 

(71,55%) dengan selulitis. Pasien berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 

sebesar 56,09% dengan usia rata-rata 50 tahun. Prevalensi lokasi selulitis 

yaitu tungkai 71,56%, lengan 12,19%, kepala dan leher 13% dan tubuh 

3,25%. Penanganan pertama yang diberikan kepada pasien adalah dengan 

memberikan antibiotic golongan lincosamide (Hadzovic et al., 2012).   

Data dari ruang Wijaya Kusuma RSUD Wonosari keluhan utama 

pasien dengan selulitis adalah nyeri. Nyeri yang dirasakan pada pasien 

selulitis dapat menghambat mobilitass fisik selama beberapa hari bahkan 
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minggu, sehingga activity of daily living pasien akan terganggu. Nyeri 

merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional, sensasi 

ketidaknyamanan akibat dari kerusakan jaringan bersifat individual, 

keluhan seperti pegal, linu, kemeng, dan lainnya dapat dianggap sebagai 

modalitas nyeri. Nyeri disebabkan oleh regangan dan distorsi jaringan 

akibat edema dan terutama karena tekanan pus di dalam rongga abses 

(Longso, 2018). Manajemen nyeri merupakan ilmu medis menghilangkan 

keluhan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Manajemen nyeri dalam 

keperawatan adalah mengatur posisi fisiologis dan imobilisasi ekstremitas 

yang mengalami nyeri, mengistirahatkan klien, kompres, manajemen 

lingkungan, teknik relaksasi napas dalam dan teknik distraksi. Terapi non 

farmakologis dapat digunakan sebagai pelengkap untuk mendapatkan efek 

pengobatan farmakologis yang lebih efektif (Lumula, 2019).  

Berdasarkan data rekam medis yang didapatkan dari RSUD 

Wonosari jumlah pasien dengan diagnosa medis selulitis dari Januari 2021-

Oktober 2021 sebanyak 17 kasus dengan indikasi pada ekstremitas bagian 

bawah. Hasil observasi perawatan pasien dengan selulitis didapatkan belum 

maksimal, karena hanya mengatasi keluhan utama pasien saja seperti 

anemia sehingga diberikan transfusi darah ataupun mengatasi kadar gula 

darah pada pasien. Hasil wawancara dengan 5 perawat di ruangan 

didapatkan hasil bahwa perawatan yang dilakukan pada pasien yang 

mengalami selulitis biasanya dengan menggunakan cairan NaCl 0,9% 

ataupun hanya mengatasi masalah utama yang di alami pasien seperti 

anemia sehingga pasien diresepkan oleh dokter untuk diberikan transfusi 

darah ataupun mengontrol kadar gula darah pasien.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan studi kasus tentang “Asuhan Keperawatan Nyeri Akut pada 

pasien dengan diagnosa medis Selulitis di ruang Wijaya Kusuma RSUD 

Wonosari Kabupaten Gunungkidul”. 



4 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian 

yaitu “Bagaimana Pemberian Asuhan Keperawatan Nyeri Akut pada pasien 

Selulitis di ruang Wijaya Kusuma RSUD Wonosari Kabupaten 

Gunungkidul?” 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mampu memberikan asuhan keperawatan dengan masalah nyeri pada 

pasien Selulitis di ruang Wijaya Kusuma RSUD Wonosari Kabupaten 

Gunung Kidul. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian pada pasien berdasarkan dari data 

fokus secara subjektif dan objektif dengan masalah nyeri pada 

pasien selulitis di ruang Wijaya Kusuma RSUD Wonosari 

Kabupaten Gunung Kidul. 

b. Mampu menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien dengan 

masalah nyeri pada pasien selulitis di ruang Wijaya Kusuma RSUD 

Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. 

c. Mampu merencanakan tindakan keperawatan dengan masalah nyeri 

pada pasien selulitis di ruang Wijaya Kusuma RSUD Wonosari 

Kabupaten Gunung Kidul. 

d. Mampu memberikan implementasi asuhan keperawatan pada pasien 

dengan masalah nyeri pada pasien selulitis di ruang Wijaya Kusuma 

RSUD Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. 

e. Mampu melakukan evaluasi dan dokumentasi tindakan keperawatan 

pada pasien dengan masalah nyeri pada pasien selulitis di ruang 

Wijaya Kusuma RSUD Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. 
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D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan khususnya 

keperawatan medikal bedah terkait nyeri pada pasien Selulitis.   

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Tenaga Kesehatan 

1) Karya tulis ilmiah ini dapat menjadi dasar dalam praktik 

keperawatan dan sebagai proses pembelajaran dalam 

memberikan asuhan keperawatan medikal bedah terkait nyeri 

pada pasien selulitis. 

2) Karya tulis ilmiah ini dapat menjadi pedoman bagi tenaga 

kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien 

dengan keluhan nyeri pada pasien dengan diagnosa medis 

selulitis.  

b. Bagi STIKes Madani 

Karya tulis ilmiah ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi 

mahasiswa dan menambah referensi perpustakaan STIKes Madani 

terkait nyeri pada pasien selulitis. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 

bagi pembaca serta sebagai sumber referensi atau purtaka bagi 

peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Selulitis 

Selulitis merupakan inflamasi jaringan subkutan dimana proses 

inflamasi, yang umumnya dianggap sebagai penyebab adalah bakteri 

S.aureus dan atau Streptococcus (Muttaqin Arif,  2013). Selulitis merupakan 

infeksi infeksi dermis dan jaringan subkutan akut yang menyebabkan 

inflamesi sel, dapat mengakibatkan kerusakan kulit seperti gigitan atau luka, 

progonosis biasanya baik dengan terapi yang teratur, dengan penyakit 

lainnya seperti diabetes meningkatkan resiko terbentuknya selulitis atau 

penyebaran selulitis (Kimberly, 2012).  

Selulitis merupakan salah satu penyakit kulit. Selulitis adalah infeksi 

umum yang terjadi pada kulit dan jaringan subkutan yang dapat 

menyebabkan komplikasi yang dapat mengancam jiwa karena dapat terjadi 

sepsis yang merupakan infeksi di dalam aliran darah yang dapat 

menyebabkan syok atau kematian. Selulitis terjadi akibat infeksi piogenik 

akut yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes atau 

Staphylococcus aureus yang menyerang jaringan subkutis dan daerah 

superfisial (dermis dan epidermis). Selulitis ditandai dengan area kulit yang 

eritema, hangat dan edema (Njim et al., 2017).  

Selulitis merupakan penyakit kulit serius yang tidak boleh 

disepelekan. Selulitis dapat menyebabkan komplikasi seperti lokal nanah 

dengan pembentukan abses dan nekrosis kulit yang dapat mengancam 

nyawa bila tidak segera diberi penanganan (Johns Hopkins Medicine, 2022).  

2. Manifestasi Klinis  

Gambaran klinis tergantung akut atau tidaknya infeksi. Umumnya 

semua bentuk ditandai dengan kemerahan dengan batas jelas, nyeri tekan 

dan bengkak. Penyebaran perluasan kemerahan dapat timbul secara cepat di 

sekitar luka atau ulkus disertai dengan demam dan lesu. Pada keadaan akut, 

kadang-kadang timbul bula. Dapat dijumpai limfadenopati limfangitis.
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Tanpa pengobatan yang efektif dapat terjadi supurasi lokal (flegmon, 

nekrosis atau gangren) (Furlan, 2016). 

Selulitis biasanya didahului oleh gejala sistemik seperti demam, 

menggigil dan malaise. Daerah yang terkena terdapat 4 kardinal peradangan 

yaitu rubor (eritema), color (hangat), dolor (nyeri) dan tumor 

(pembengkakan). Lesi tampak merah gelap, tidak berbatas tegas pada tepi 

lesi tidak dapat diraba atau tidak meninggi. Pada infeksi yang berat dapat 

ditemukan pula vesikel, bula, pustul, atau jaringan neurotik. ditemukan 

pembesaran kelenjar getah bening regional dan limfangitis ascenden. pada 

pemeriksaan darah tepi biasanya ditemukan leukositosis (Furlan, 2016). 

Periode inkubasi sekitar beberapa hari, tidak terlalu lama. gejala 

prodormal berupa malaise anoreksia, demam, menggigil dan berkembang 

dengan cepat, sebelum menimbulkan gejala-gejala khasnya. Pasien 

imunokompromais rentan mengalami infeksi walau dengan patogen yang 

patogenisitas rendah. Terdapat gejala berupa nyeri yang terlokalisasi dan 

nyeri tekan. Jika tidak diobati, gejala akan menjalar ke sekitar lesi terutama 

ke proksimal. Kalau sering residif di tempat yang sama dapat terjadi 

elefantiasis (Emilia, 2018).  

Lokasi selulitis pada anak biasanya di kepala dan leher, sedangkan 

pada orang dewasa paling sering di ekstremitas karena berhubungan dengan 

riwayat seringnya trauma di ekstremitas. pada penggunaan salah obat, 

sering berlokasi di lengan atas. Komplikasi jarang ditemukan, tetapi 

termasuk glomerulonefritis akut (jika disebabkan oleh strain nefritogenik 

streptococcus, limfadenitis, endokarditis bakterial subakut). kerusakan 

pembuluh limfe dapat menyebabkan selulitis rekurens (Yulaikha & Wahyu 

Aji, 2019). 

Kulit merupakan organ luas yang dapat bertindak sebagai jalan 

masuk ke infeksi sistemik. Selulitis menyebabkan kemerahan atau 

peradangan yang terlokalisasi. Kulit tampak merah, bengkak, licin disertai 

nyeri tekan dan teraba hangat. Ruam kulit muncul secara tiba-tiba dan 
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memiliki batas yang tegas. Bisa disertai memar dan lepuhan-lepuhan kecil 

(Yulaikha & Wahyu Aji, 2019). 

3. Klasifikasi 

Menurut Arif Muttaqin (2011), selulitis dapat digolongkan menjadi: 

a. Selulitis sirkumskripta serous akut 

Selulitis yang terbatas pada daerah tertentu yaitu satu atau dua spasia 

fasial, yang tidak jelas batasnya. Infeksi bakteri mengandung serous, 

konsistensinya sangat lunak dan spongius. Penamaannya berdasarkan 

ruang anatomi atau spasia yang terlibat. 

b. Selulitis sirkumskripta supurartif akut 

Prosesnya hampir sama dengan selulitis sirkumskripta serous akut, 

hanya infeksi bakteri tersebut juga mengandung suppurasi yang purulen. 

Penamaan berdasarkan spasia yang dikenainya. Jika terbentuk eksudat 

yang purulen, mengindikasikan tubuh bertendensi membatasi 

penyebaran infeksi dan mekanisme resistensi lokal tubuh dalam 

mengontrol infeksi. 

c. Selulitis difus akut 

Dibagi lagi menjadi beberapa kelas, yaitu: 

1) Ludwig’s Angina 

2) Selulitis yang berasal dari inframylohyoid 

3) Selulitis Senator’s Difus Peripharingeal 

4) Selulitis Fasialis Difus 

5) Fascitis Necrotizing dan gambaran atypical lainnya 

6) Selulitis Kronis 

Selulitis kronis adalah suatu proses infeksi yang berjalan lambat 

karena terbatasnya virulensi bakteri yang berasal dari fokus gigi. 

Biasanya terjadi pada pasien dengan selulitis sirkumskripta yang tidak 

mendapatkan perawatan yang adekuat atau tanpa drainase. 

d. Selulitis difus yang sering dijumpai 

Selulitis difus yang paling sering dijumpai adalah Phlegmone/ 

Angina Ludwig’s. Angina Ludwig’s merupakan suatu selulitis difus yang 
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mengenai spasia sublingual, submental dan submandibular bilateral, 

kadang-kadang sampai mengenai spasia pharingeal. Selulitis dimulai 

dari dasar mulut. Seringkali bilateral, tetapi bila hanya mengenai satu 

sisi/ unilateral disebut Pseudophlegmon (Susanto & Ari, 2013). 

4. Etiologi 

Menurut Hadzovic et al., (2012), penyakit selulitis disebabkan oleh:  

a. Infeksi bakteri dan jamur :  

1) Disebabkan oleh Streptococcus grup A dan Staphylococcus 

aureus 

2) Pada bayi yang terkena penyakit ini dibabkan oleh Streptococcus 

grup B 

3) Infeksi dari jamur, Tapi Infeksi yang diakibatkan jamur termasuk 

jarang Aeromonas Hydrophila. 

4) S. Pneumoniae (Pneumococcus)  

b. Penyebab lain : 

1) Gigitan binatang, serangga, atau bahkan gigitan manusia.  

2) Kulit kering  

3) Kulit yang terbakar atau melepuh  

4) Diabetes Mellitus 

5) Pembekakan yang kronis pada kaki 

6) Cacar air  

5. Faktor Risiko 

Menurut (Siregar, 2015), faktor risiko yang dapat terjadi pada pasien 

dengan selulitis yaitu: 

a. Usia  

Semakin tua usia, kefektifan sistem sirkulasi dalam menghantarkan 

darah berkurang pada bagian tubuh tertentu, sehingga abrasi kulit 

potensi mengalami infeksi seperti selulitis pada bagian yang 

sirkulasi darahnya memprihatinkan. 
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b. Melemahnya sistem immun (Immunodeficiency)  

Dengan sistem immune yang melemah maka semakin 

mempermudah terjadinya infeksi. Contoh pada penderita leukemia 

lymphotik kronis dan infeksi HIV. Penggunaan obat pelemah imun 

(bagi orang yang baru transplantasi organ) juga mempermudah 

infeksi.  

c. Diabetes mellitus  

Tidak hanya gula darah meningkat dalam darah namun juga 

mengurangi sistem immun tubuh dan menambah resiko terinfeksi. 

Diabetes mengurangi sirkulasi darah pada ekstremitas bawah dan 

potensial membuat luka pada kaki dan menjadi jalan masuk bagi 

bakteri penginfeksi.  

d. Cacar dan ruam saraf  

Karena penyakit ini menimbulkan luka terbuka yang dapat menjadi 

jalan masuk bakteri penginfeksi. 

e. Pembangkakan kronis pada lengan dan tungkai (lymphedema) 

Pembengkakan jaringan membuat kulit terbuka dan menjadi jalan 

masuk bagi bakteri penginfeksi.  

f. Infeksi jamur kronis pada telapak atau jari kaki. Infeksi jamur kaki 

juga dapat membuka celah kulit sehinggan menambah resiko bakteri 

penginfeksi masuk  

g. Gigitan & sengat serangga, hewan, atau gigitan manusia 

h. Malnutrisi 
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6. Patofisiologi 

 
Gambar 2.1 Selulitis 

Kerusakan integritas kulit hampir selalu mendahului infeksi, karena 

organisme invasif menyerang area yang terganggu, kejadian ini membuat 

sel pertahanan kewalahan, seiring perkembangan Selulitis, organisme 

menyerang jaringan disekitar lokasi luka awal (Kimberly, 2012). 

Bakteri patogen yang menembus lapisan luar menimbulkan infeksi 

pada permukaan kulit atau menimbulkan peradangan, penyakit infeksi 

sering berjangkit pada orang gemuk, rendah gizi, kejemuan atau orang tua 

pikun dan pada orang kencing manis yang pengobatannya tidak adekuat. 

Gambaran klinis eritema lokal pada kulit dan system vena dan limfatik pada 

kedua ektrimitas atas dan bawah.Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan 

yang karakteristik hangat, nyeri tekan, demam dan bakterimia.  

Selulitis yang tidak berkomplikasi paling sering disebabkan oleh 

streptokokus grup A, sterptokokus lain atau staphilokokus aureus, kecuali 

jika luka yang terkait berkembang bakterimia, etiologi microbial yang pasti 

sulit ditentukan, untuk absses lokalisata yang mempunyai gejala sebagai lesi 

kultur pus atau bahan yang diaspirasi diperlukan. meskipun etiologi abses 
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ini biasanya adalah stapilokokus, abses ini kadang disebabkan oleh 

campuran bakteri aerob dan anaerob yang lebih kompleks. bau busuk dan 

pewarnaan gram pus menunjukkan adanya organisme campuran.  

Ulkus kulit yang tidak nyeri sering terjadi. lesi ini dangkal dan 

berindurasi dan dapat mengalami super infeksi. etiologinya tidak jelas, 

tetapi mungkin merupakan hasil perubahan peradangan benda asing, 

nekrosis, dan infeksi derajat rendah (Anggraini et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.2 Selulitis di ekstremitas 
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7. Pathways Keperawatan 

Bakteri, jamur, luka, dll 

Infeksi jaringan subkutis 

Selulitis 

Mekanisme radang 

 

   Kalor       Dolor            Rubor    Tumor   Vasodilatasi 

                  pembuluh darah 

 

   Proses    Akselerasi/        Hipertermi          Hiperplasia  Peningkatan 

Fagositosis    deselerasi             jaringan ikat      permeabilitas 

             jaringan saraf            kapiler 

              Eritema  

Hipertermi                 lokal    Edema     

     Nyeri otot            Jaringan ikat Perpindahan 

                  cairan interstisial 

       Lesi  

               Edema 

             Kerusakan     Risiko 

          Integritas kulit    Infeksi     Penekanan  

                  pembuluh darah 

     Nyeri Akut    Penekanan  

         jaringan saraf    Penurunan 

           suplai darah 

            ke jaringan 

 

      Penurunan       Penurunan  

       kekuatan   suplai O2 dan 

           otot          Nutrisi 

 

 

         Atropi,        Ketidakefektifan 

             kelemahan otot         perfusi jaringan 

               perifer 

 

     Gangguan mobilitas fisik 

 

 

Gambar 2.3 Pathway (Nanda, 2018), (Nuryahuthama, 2015) 
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8. Penatalaksanaan (Medis dan Farmakologi) 

Menurut Emilia (2018), penatalaksanaan pada pasien dengan selulitis yaitu: 

a. Pada pengobatan umum kasus selulitis, faktor hygiene perorangan dan 

lingkungan harus diperhatikan. 

b. Sistemik 

Berbagai obat dapat digunakan sebagai pengobatan selulitis.  

1) Penisilin G prokain dan semisintetiknya  

a) Penisilin G prokain 

Dosisnya 1,2 juta/ hari, I.M. Dosis anak 10000 unit/kgBB/hari. 

Penisilin merupakan obat pilihan (drug of choice), walaupun di 

rumah sakit kota-kota besr perlu dipertimbangkan kemungkinan 

adanya resistensi. Obat ini tidak dipakai lagi karena tidak praktis, 

diberikan IM dengan dosis tinggi, dan semakin sering terjadi syok 

anafilaktik. 

b) Ampisilin 

Dosisnya 4x500 mg, diberikan 1 jam sebelum makan. Dosis anak 

50-100 mg/kgBB/hari dibagi dalam 4 dosis. 

c) Amoksisilin 

Dosisnya sama dengan ampsilin, dosis anak 25-50 mg/kgBB/hari 

dibagi dalam 3 dosis. Kelebihannya lebih praktis karena dapat 

diberikan setelah makan. Juga cepat absorbsi dibandingkan dengan 

ampisilin sehingga konsentrasi dalam plasma lebih tinggi. 

d) Golongan obat penisilin resisten-penisilinase 

Yang termasuk golongan obat ini, contohnya: oksasilin, 

dikloksasilin, flukloksasilin. Dosis kloksasilin 3 x 250 mg/hari 

sebelum makan. Dosis flukloksasilin untuk anak-anak adalah 6,25-

11,25 mg/kgBB/hari dibagi dalam 4 dosis. 

2) Linkomisin dan Klindamisin 

Dosis linkomisin 3 x 500 mg sehari. Klindamisin diabsorbsi 

lebih baik karena itu dosisnya lebih kecil, yakni 4 x 300-450 mg sehari. 

Dosis linkomisin untuk anak yaitu 30-60 mg/kgBB/hari dibagi dalam 3-
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4 dosis, sedangkan klindamisin 8-16 mg/kgBB/hari atau sapai 20 

mg/kgBB/hari pada infeksi berat, dibagi dalam 3-4 dosis. Obat ini 

efektif untuk pioderma disamping golongan obat penisilin resisten-

penisilinase. Efek samping yang disebut di kepustakaan berupa colitis 

pseudomembranosa, belum pernah ditemukan. Linkomisin gar tidak 

dipakai lagi dan diganti dengan klindamisin karena potensi 

antibakterialnya lebih besar, efek sampingnya lebih sedikit, pada 

pemberian per oral tidak terlalu dihambat oleh adanya makanan dalam 

lambung. 

a) Eritromisin 

Dosisnya 4x 500 mg sehari per os. Efektivitasnya kurang 

dibandingkan dengan linkomisin/klindamisin dan obat golongan 

resisten-penisilinase. Sering memberi rasa tak enak dilambung. 

Dosis linkomisin untuk anak yaitu 30-50 mg/kgBB/hari dibagi 

dalam 3-4 dosis. 

b) Sefalosporin 

Pada selulitis yang berat atau yang tidak member respon dengan 

obat-obatan tersebut diatas, dapat dipakai sefalosporin. Ada 4 

generasi yang berkhasiat untuk kuman positif-gram ialah generasi I, 

juga generasi IV. Contohya sefadroksil dari generasi I dengan dosis 

untuk orang dewasa2 x 500 m sehari atau 2 x 1000 mg sehari (per 

oral), sedangkan dosis untuk anak 25-50 mg/kgBB/hari dibagi dalam 

2 dosis. 

c. Topikal 

Bermacam-macam obat topikal dapat digunakan untuk pengboatan 

selulitis. Obat topical anti mikrobial hendaknya yang tidak dipakai secara 

sistemik agar kelak tidak terjadi resistensi dan hipersensitivitas, contohnya 

ialah basitrasin, neomisin, dan mupirosin. Neomisin juga berkhasiat untuk 

kuman negatif-gram. Neomisin, yang di negeri barat dikatakan sering 

menyebabkan sensitisasi, jarang ditemukan. Teramisin dan kloramfenikol 
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tidak begitu efektif, banyak digunakan karena harganya murah. Obat-obat 

tersebut digunakan sebagai salap atau krim. 

Sebagai obat topical juga kompres terbuka, contohnya: larutan 

permangas kalikus 1/5000, larutan rivanol 1% dan yodium povidon 7,5 % 

yang dilarutkan 10 x. yang terakhir ini lebih efektif, hanya pada sebagian 

kecil mengalami sensitisasi karena yodium. Pada kasus yang berat, dengan 

kematian jaringan 30 % (necrotizing fasciitis) serta memiliki gangguan 

medis lainnya, hal yang harus dilakukan adalah operasi pengangkatan pada 

jaringan yang mati ditambah terapi antibiotik secara infuse, pengangkatan 

kulit, jaringan, dan otot dalam jumlah yang banyak, dan dalam beberapa 

kasus, tangan atau kaki yang terkena harus diamputasi. 

d. Mencuci luka  

Hal pokok untuk meningkatkan, memperbaiki dan mempercepat 

proses penyembuhan luka serta menghindari kemungkinan terjadinya 

infeksi. Proses pencucian luka yang bertujuan untuk membuang jaringan 

nekrosis, cairan luka yang berlebihan, sisa-sisa balutan yang digunakan dan 

sisa metabolic tubuh yang ada pada permukaan luka. 

Cairan terbaik dana man untuk mencuci luka adalah yang non toksik 

pada proses penyembuhan luka (NaCl 0.9%). Penggunaan 

hidrogenperoxsida, hypoclorite solution dan beberapa cairan debridemen 

lainnya sebaiknya hanya digunakan pada jaringan nekrosis dan tidak 

digunakan pada jaringan granulasi. Menurut Wijaya&Putri (2013), cairan 

antiseptik seperti provine iodine sebaiknya hanya digunakan saat luka 

terinfeksi atau tubuh pada keadaan penurunan imunitas yang kemudian 

dilakukan pembilasan kembali dengan saline.  

e. Edukasi pada pasien yang meliputi pengetahuan 

1) Efek luka pada kaki 

2) Kemampuan mengindefikasi factor risiko kaki 

3) Pemahaman tentang efek kadar gula darah yang tidak terkontrol 

pada kesehatan kaki 
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4) Sarana pelayanan yang dapat membantu tentang pelayanan diabetes 

dan perawatan laki 

5) Kemampuan perawatan laki dan memeriksa kaki setiap hari dan 

mencari pertolongan jika ditemukan masalah pada kaki 

6) Mengontrol bau pada luka dengan menggunakan balutan luka yang 

tepat dan menjaga kebersihan kaki. 

9. Pemeriksaan Penunjang  

Jika sudah mengalami gejala seperti adanya tanda systemik, maka 

untuk melakukan diagnosis membutuhkan penegakan diagnosis tersebut 

dengan melakukan pemeriksaan lab seperti (Anggraini et al., 2018):  

a. Complete blood count, menunjukkan kenaikan jumlah leukosit dan rata-

rata sedimentasi eritrosit. Sehingga mengindikasikan adanya infeksi 

bakteri.  

b. BUN level  

c. Creatinine level  

d. Cultur darah  

e. Cultur pus pada luka selulitis 

f. CT (Computed Tomography) Baik Plain-film Radiography maupun CT 

keduanya dapat digunakan saat tata kilinis menyarankan subjucent 

osteomyelitis.  

g. MRI (Magnetic Resonance Imaging) 

Sangat membantu pada diagnosis infeksi selulitis akut yang parah, 

mengidentifikasi pyomyositis, necrotizing fascitiis, dan infeksi selulitis 

dengan atau tanpa pembentukan abses pada subkutaneus. 

10. Komplikasi 

a. Lokal nanah dengan pembentukan abses dan nekrosis kulit (cellulitis 

gangren) kadang-kadang dapat diamati.  

b. Myonecrosis, fasciitis, carpal tunnel syndrome akut (dalam selulitis 

ekstremitas atas), dan osteomyelitis dapat terjadi.  

c. Thrombophlebitis dapat mengembangkan, terutama di bagian 

bawah kaki.  
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d. Bakteremia dengan pembenihan situs yang jauh dapat menyulitkan 

selulitis.  

e. Demam Scarlet rumit selulitis streptokokus telah diamati tapi jarang.  

f. Bakteri-dan-terkait efek racun dapat mengakibatkan shock dan 

kegagalan organ multisistem.  

11. Pengkajian Fokus 

a. Anamnesis 

Biasanya di dapatkan keluhan nyeri lokal dan pada beberapa pasien 

didapatkan adanya keluhan malaise, demam dan menggigil. 

b. Riwayat  

Riwayat penyakit yang dapat meningkatkan resiko Selulitis, seperti 

penyakit diabetes melitus, riwayat intervensi diagnostik invasif pada 

penyakit jantung, riwayat penggunaan obat. Pasca bedah 

penggantian sendi pinggul (Total hip replacement),  

c. Pemeriksaan Fisik 

1) Suhu : Selulitis ditandai dengan demam, suhu meningkat (> 

37,50C). 

2) Kulit  

Pada fase awal bisa didapatkan adanya kemerahan dan 

nyeri tekan yang terasa di suatu daerah yang kecil dikulit atau 

daerah luka, kulit menjadi panas dan bengkak, serta tampak 

seperti kulit jeruk yang mengelupas, dengan berlanjutnya 

penyakit, status lokalis didapatkan adanya lesi kulit berupa 

eritma lokal yang nyeri, dengan cepat menjadi makin merah, 

meluas namun batasannya tak jelas (difus) dan tepi tidak 

meninggi. Terkadang bagian tengahnya menjadi nodular dan 

bagian atasnya terdapat vasikula yang pecah mengeluarkan pus 

(nanah) serta jaringan nikrotik. Fase lanjut  karena infeksi 

menyebar ke daerah yang lebih luas maka kelenjar getah bening 

di dekatnya dapat membengkak dan teraba lunak.  
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Kelenjar getah bening di lipatan paha membesar karena 

infeksi di tungkai, kelenjar getah bening di ketiak membesar 

karena terinfeksi di lengan, penderita dapat mengalami demam, 

menggigil, peningkatan denyut jantung, sakit kepala dan tekanan 

darah rendah. Terkadang gejala-gejala ini timbul beberapa jam 

sebelum gejala ini sama sekali tidak ada. Abses dapat timbul 

sebagai akibat dari Selulitis, meskipun jarang, dapat terjadi 

komplikasi serius berupa penyebaran infeksi dibawah kulit yang 

menyebabkan kematian jaringan dan penyebaran infeksi melalui 

aliran darah (bakterimia) ke bagian tubuh lainnya, jika Selulitis 

kembali menyerang sisi yang sama, maka pembuluh getah 

bening di dekatnya dapat mengalami kerusakan dan 

menyebabkan pembengkakan jaringan yang bersifat menetap. 

12. Diagnosa Keperawatan 

a. Nyeri akut b/d respon inflamasi lokal jaringan subkutan 

b. Hipertermi b/d proses infeksi/inflamasi sistemik 

c. Risiko infeksi d/d adanya luka pada kulit. 

d. Kerusakan integritas kulit b/d adanya lesi kemerahan 

e. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer b/d penurunan kadar 

hemoglobin 

13. Perencanaan keperawatan 

a. Nyeri akut b/d respon inflamasi lokal jaringan subkutan 

Tujuan : Klien menyatakan nyeri berkurang setelah dilakukan 

asuhan  keperawatan. 

Kriteria hasil : 

1) Skala nyeri stabil (0-3) 

2) Menunjukkan nyeri hilang/terkontrol 

3) Terlihat rileks, dapat tidur/beristirahat dan berpatisipasi dalam 

aktivitas sesuai kemampuan 

4) Mengikuti program farmakologis yang dianjurkan 
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Intervensi : 

1) Kaji skala nyeri (0-10), karakteristik nyeri, dan lokasi nyeri. 

2) Biarkan pasien mengambil posisi yang nyaman dan tingkatkan 

istirahat di tempat tidur sesuai indikasi. 

3) Berikan massage yang lembut. 

4) Dorong penggunaan teknik manajemen stres, misalnya relaksasi 

progresif, sentuhan terapeutik, biofeedback, visualisasi, 

pedoman imajinasi, hipnotis diri, dan pengendalian napas. 

b. Hipertermi b/d proses infeksi/inflamasi sistemik 

Tujuan : klien menunujukkan penurunan suhu tubuh setelah 

dilakukan asuhan keperawatan. 

Kriteria hasil : 

1) TTV dalam batas normal 

TD : 120/80 mmHg 

N : 60-100 x/menit 

S : 36.5ْC – 37.5 ْC 

RR : 16 – 24 x/menit 

2) Tidak terjadi demam 

3) Intake–output seimbang 

Intervensi : 

1) Observasi suhu tubuh tekanan darah, frekuensi permapasan dan 

denyut nadi. 

2) Monitor intake dan output setiap 8 jam 

3) Anjurkan banyak minum bila tidak ada kontraindikasi 

4) Pertahankan ventilasi udara yang cukup di ruangan. 

5) Berikan kompres hangat 

6) Gunakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat 

Kolaborasi : 

1) Pertahankan cairan IV sesuai program 

2) Berikan terapi antipiretik sesuai anjuran dokter 
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c. Resiko infeksi b/d adanya luka pada kulit 

Tujuan : klien menunjukkan tidak terjadi infeksi setelah dilakukan 

asuhan keperawatan. 

Kriteria Hasil : 

1) Tidak terdapat tanda – tanda infeksi (kalor, rubor, tumor, dolor) 

2) TTV dalam batas normal 

3) Leukosit dalam batas normal 

Intervensi : 

1) Kaji adanya tanda – tanda infeksi. 

2) Kaji tanda – tanda vital. 

3) Rawat luka klien dengan prinsif aseptik. 

4) Anjurkan klien untuk selalu menjaga kebersihan diri. 

5) Anjurkan klien untuk tidak menekan daerah luka. 

6) Ajarkan pasien dan keluarga tanda gejala infeksi. 

d. Kerusakan integritas kulit b/d adanya lesi kemerahan 

Tujuan : klien menunjukkan perbaikan integritas kulit setelah 

dilakukan asuhan keperawatan. 

Kriteria Hasil : 

1) Menunjukkan regenerasi jaringan 

2) Mencapai penyembuhan tepat pada waktunya. 

Intervensi : 

1) Kaji/catat ukuran, warna, kedalaman luka, perhatikan jaringan 

nekrotik dan kondisi sekitar luka 

2) Tinggikan area infeksi bila mungkin/tepat. 

3) Pertahankan posisi yang diinginkan dan imobilisasi area bila 

diindikasikan 

4) Jaga kulit agar tetap bersih dan kering. 

e. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer b/d penurunan kadar 

hemoglobin 

Tujuan :  Klien menunjukkan kenaikan pada nilai hemoglobin 

setelah dilakukan asuhan keperawatan. 
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Kriteria Hasil : 

1) Edema perifer dari cukup berat menjadi ringan 

2) Muka tidak pucat 

3) Tidak tampak lemah 

Intervensi : 

1) Memonitor status hemodinamik meliputi nadi dan tekanan 

darah 

2) Memonitor adanya hipotensi dan pusing saat berdiri 

3) Momonitor adanya sumber kehilangan cairan (mis: perdarahan, 

muntah, diare, dll) 

4) Monitor adanya bukti laboratorium terkait dengan kehilangan 

darah (mis: hemoglobin, hematokrit, tes fekal adanya gumpalan 

darah) 

5) Jaga kepatenan akses IV 

6) Berikan produk darah yang diresepkan untuk meningkatkan 

tekanan plasma onkotik dan mengganti volume darah. 

7) Monitor adanya tanda reaksi transfusi darah dengan tepat 

8) Monitor integritas kulit pasien yang tidak dapat bergerak dan 

memiliki kulit kering. 

B. Tinjauan Islam 

Perilaku kesehatan adalah perilaku atau usaha seseorang untuk 

memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk 

sembuh dari sakit. Pandangan Islam tentang kesehatan menyebutkan bahwa 

setiap orang yang sakit diperbolehkan untuk berobat untuk dapat sembuh 

dari penyakitnya. Setiap muslim seharusnya meyakini bahwa Allah lah yang 

memberikan penyakit dan Dia pula yang memberikan obatnya. Rasulullah 

shalallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,   

َما اَْنَزلَ  للا   دَاء   إَِّل  اَْنَزلَ  لَه   ِشفَاء    

“Allah tidak menurunkan penyakit melainkan pasti menurunkan obatnya.” 

(HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu) 



23 

 

 

 

C. Metodologi Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus 

yaitu melakukan asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian, 

menentukan data fokus, menentukan diagnosis keperawatan, 

menentukan tujuan keperawatan dan intervensi keperawatan, serta 

dilakukan implementasi  dan evaluasi keperawatan kepada pasien. 

2. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah pasien dengan keluhan nyeri dan 

bengkak pada kaki sebelah kanan, khususnya dengan diagnosa medis 

selulitis.  

3. Teknik pengumpulan data  

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengambilan 

data, dimana peneliti turun langsung ke lapangan dan mengamati 

dengan seksama (mendengarkan dan melihat) gejala-gejala dari 

objek yang sedang diteliti dan mencari data yang tidak bisa 

didapatkan melalui proses wawancara (Sugiyono, 2014). Observasi 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

dan perawatan langsung terhadap keadaan pasien serta mengamati 

perkembangan pasien saat dilakukan asuhan keperawatan. Hal yang 

diobservasi dalam penelitian ini yaitu keadaan pasien saat dilakukan 

pengkajian, keluhan pasien, masalah yang dirasakan pasien dan 

perkembangan setelah dilakukan asuhan keperawatan. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti 

akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus di teliti dan peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit (Sugiyono, 2014). Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data 
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yang diperoleh melalui rekam medis pasien. Data yang diambil dari 

wawancara yang dilakukan dengan pasien adalah data demografi 

dan data subjektif pasien. 

4. Teknik analisa data  

Analisa data dalam penelitian kualitatif merupaka proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan penemuannya 

terhadap bahan-bahan tersebut agar diinterpretasikan temuannya 

terhadap orang lain. 

Menurut (Sugiyono, 2017), tahapan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti meliputi: 

a. Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail 

dengan waktu yang relatif lama (Maryadi, 2010). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi dan wawancara yaitu dengan mengamati kondisi pasien 

dan mewawancarai pasien maupun keluarga. 

b. Reduksi data 

Reduksi data dimulai dari proses pengkajian yaitu dengan 

menanyakan setiap keluhan pasien dan melakukan pemeriksaan 

fisik, selanjutnya menentukan data fokus dari permasalahan pasien 

yang dilanjutkan dengan menentukan diagnosa keperawatan dan 

intervensi yang akan dilakukan. Setelah itu dilakukan implementasi 

dan melakukan evaluasi tentang implementasi yang telah dilakukan 

kepada pasien. 

c. Penyajian data 

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah untuk 

dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

neratif. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah 
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peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, 

peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi 

yang didapat dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk 

menjawab masalah penelitian.  

d. Penarikan kesimpulan 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data 

yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu usaha untuk mencari 

atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan 

alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum penarikan kesimpulan, 

terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian serta penarikan 

kesimpulan.
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BAB III 

LAPORAN KASUS 

Tgl. Masuk : 2 Oktober 2021 

Jam : 19.30 WIB 

No. RM : 0068xxxx 

Tgl. Pengkajian : 4 Oktober 2021 

Tabel 3.1 Identitas Pasien 

IDENTITAS PASIEN 

PASIEN PENANGGUNG  JAWAB  PASIEN 

Nama 

Umur 

Agama 

Pendidikan 

Perkerjaan 

Status 

Pernikahan 

Alamat 

: Ny. J 

: 50 tahun 

: Islam 

: SD 

: Ibu rumah tangga 

: Sudah menikah 

 

: Gebang 01/02 Pengkol 

Nglipar 

Nama 

Umur 

Agama 

Pendidikan 

Perkerjaan 

Status 

Pernikahan 

Alamat 

: Tn. S 

: 55 tahun 

: Islam 

: SD 

: Buruh 

: sudah menikah 

 

: Gebang 01/02 

Pengkol Nglipar 

 

RIWAYAT KESEHATAN 

a. Keluhan Utama 

Pasien mengatakan kaki kanan bengkak, kulit terkelupas dan nyeri sejak 5 hari 

yang lalu dan demam sejak 2 hari lalu. 

b. Riwayat Penyakit 

Pasien mengatakan tidak pernah menderita penyakit yang parah seperti darah 

tinggi, gula darah, dan jantung. 

c. Riwayat penyakit keluarga 

Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit keturunan 

d. Genogram : 

       Keterangan: 

  

  = Laki-laki 

  

     X      = Meninggal 

 

  = Perempuan 

   

  = Pasien 

 

      = Tinggal serumah 

 

Gambar  3.1 Genogram 

X X 

X 

X X X X 
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FUNGSI  KESEHATAN  

Tabel 3.2 Fungsi Kesehatan 

POLA MANAJEMEN KESEHATAN – PERSEPSI KESEHATAN 

Tingkat pengetahuan kesehatan/penyakit: 

Pasien mengatakan bahwa kesehatan itu sangat penting untuk dijaga. Upaya yang 

dilakukan pasien untuk menjaga kesehatan yaitu dengan menjaga kebersihan rumah. 

Ketika ada yang sakit, pasien mengatakan selalu memeriksakannya ke puskesmas dekat 

rumah. 

POLA AKTIVITAS DAN LATIHAN 

Selama Sakit 

Aktivitas 0 1 2 3 4 Kemampuan perawatan diri : 

Skor : 

0 : mandiri 

1 : dibantu sebagian 

2 : perlu bantuan orang lain 

3 : bantuan orang lain dan  

alat 

4 : tergantung/tidak mampu 

 

Mandi    √   

Berpakaian   √    

Eliminasi   √   

Mobilisasi T. tidur √     

Berpindah   √   

Ambulasi   √   

 

POLA ISTIRAHAT TIDUR 

Sebelum Sakit Selama Sakit 

Pasien mengatakan setiap malam tidur 

dengan nyenyak dan terbangun ketika 

ingin BAK 

 

Pasien mengatakan selama sakit susah 

tidur karena seluruh badan terasa sakit 

khususnya kaki kanan 

 

POLA NUTRISI METABOLIK 

Sebelum Sakit Selama Sakit 

Pasien mengatakan sebelum sakit pasien 

selalu makan tiga kali sehari dengan porsi 

sedang yang berisikan nasi, lauk, dan 

sayur. Minum 6-7 gelas sehari. 

Pasien mengatakan selama sakit nafsu 

makan berkurang, setiap habis makan 

kadang mual dan minum air hangat untuk 

mengurangi mual. 
 

POLA ELIMINASI 

Sebelum Sakit Selama Sakit 

Pasien mengatakan sebelum sakit BAK 6x 

sehari dan BAB 1-2x sehari. 

 

Pasien mengatakan selama sakit BAK 5-6x 

sehari dan BAB 1x sehari 

 

POLA KOGNITIF PERSEPTUAL 

Sebelum Sakit Selama Sakit 

Pasien mengatakan sebelum sakit mampu 

berkomunikasi dengan baik, mengerti apa 

yang dibicarakan dan dapat merespon. 

Pasien mengatakan masih mampu 

berkomunikasi dengan baik dan mengerti 

apa yang dibicarakan 
 

POLA KONSEP DIRI 

Gambaran Diri : 

Pasien mengatakan sedih dengan keadaan dirinya yang sekarang karena tidak dapat 

melakukan aktivitas seperti biasa. 
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Identitas Diri : 

Pasien mengatakan menyadari identitas dirinya sebagai seorang perempuan yang sudah 

menikah dan seorang ibu. 

Peran Diri : 

Pasien mengatakan dirinya paham sepenuhnya tentang perannya sebagai seorang istri 

dan ibu. 

Ideal  Diri : 

Pasien mengatakan ingin cepat sembuh agar bisa pulang dan beraktivitas seperti biasa 

Harga Diri : 

Pasien mengatakan bersyukur diperhatikan oleh suami dan anaknya. 
 

POLA TOLERANSI STRES-KOPING 

Sebelum Sakit Selama Sakit 

Pasien mengatakan sebelum sakit setiap 

kali ada masalah selalu menceritakan 

masalah atau beban pikirannya kepada 

suami. 

Pasien mengatakan selama sakit setiap kali  

ada masalah selalu menceritakan masalah  

atau beban pikirannya, sama seperti  

sebelum sakit kepada suami. 
 

POLA REPRODUKIF – SEKSUALITAS 

Sebelum Sakit Selama Sakit 

Pasien mengatakan sudah tidak menstruasi 

 

Pasien mengatakan sudah tidak menstruasi 

dan tidak mengalami gangguan. 
 

POLA HUBUNGAN PERAN 

Sebelum Sakit Selama Sakit 

Pasien mengatakan sebelum sakit dirinya 

dapat mengerjakan perkerjaan rumah 

tangga. 

Pasien mengatakan selama sakit dirinya  

tidak dapat mengerjakan perkerjaan rumah 

tangga. 
 

POLA NILAI DAN KEYAKINAN 

Sebelum Sakit Selama Sakit 

Pasien mengatakan sebelum sakit dirinya 

selalu melakukan sholat 5 waktu dan 

berdoa. 

Pasien mengatakan selama sakit dirinya 

selalu berdoa. 

 

 

PEMERIKSAAN FISIK  

Tabel 3.3 Pemeriksaan Fisik 

PENAMPAKAN UMUM 

Keadaan umum Pasien nampak lemah 

Kesadaran  Compos mentis 

GCS E: 4                       V: 5                     M: 6 

TD : 115/ 60 mmHg Suhu: 38,8oC RR : 24x/mnt Nadi : 100x/mnt 

Berat badan 60kg Tinggi Badan 155cm 

Skala Nyeri P:Bengkak di tungkai kanan  

Q:Nyeri seperti ditusuk 

R:ekstremitas bawah (tungkai kanan) 

S:8 
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T:Terus-menerus 

HEAD TO TOE 

KEPALA DAN LEHER 

Rambut : rambut bergelombang beruban, tidak ada nyeri tekan 

Mata  : simetris, konjungtiva anemis, tidak ada edema. 

Telinga : simetris, dapat mendengar dengan jelas, tidak ada nyeri tekan 

Hidung : simetris, tidak ada nyeri tekan, tidak ada napas cuping hidung 

Mulut : simetris, bibir kering, tidak terdapat sariawan maupun sianosis 

Leher  : tidak terdapat pembesaran vena jugularis, tidak ada nyeri tekan 

DADA 

Inspeksi : simetris, tidak ada retraksi dinding dada, tidak ada oto bantu napas 

Palpasi : tidak ada nyeri tekan pada daerah clavicular 

Perkusi : terdengar bunyi sonor 

Auskultasi : vesikuler, tidak terdengar suara abnormal 

JANTUNG 

Inspeksi : tidak terlihat ictus cordis di intercostal ke 5 mid clavicular sinistra 

Palpasi : tidak ada nyeri tekan 

Perkusi : terdengar bunyi pekak 

Auskultasi : S1 dan S2 

ABDOMEN 

Inspeksi : tidak ada pembesaran 

Auskultasi : bising usus normal 18x/menit 

Perkusi : terdengar bunyi timpani 

Palpasi : terdapat nyeri pada bagian perut kebawah 

INGUINAL & GENETALIA 

Inspeksi  : tidak terkaji 

Palpasi : tidak terkaji 

EKSTRIMITAS 

Inspeksi  :  

-Tangan kanan terpasang infus NaCl 

-Merah kehitaman pada tungkai kanan 

hingga betis, bengkak, dan kulit 

terkelupas. 

-CRT >2 detik 

Kekuatan otot 

 5          5 

                     4          5 

Palpasi : Ada nyeri tekan pada kaki kanan, kulit disekitar terasa hangat. 
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PEMERIKSAAN PENUNJANG 

a. Laboratorium 

Nama   : Ny.J    No RM : 0068xxxx 

Umur   : 50 th    Tanggal/Jam : 02/10/2021 16:00:02 

Alamat : Gebang 01/02  Jenis kelamin : Perempuan 

 

Tabel 3.4 Hasil Pemeriksaan laboratorium 

Pemeriksaan 

darah 
Hasil Nilai rujukan Interpretasi 

Hemoglobin 

Leukosit 

Eritrosit 

 

 

Hemogram 

 

 

 

Trombosit 

HCT/HMT 

Golongan darah 

3.2 

39.700 

2.02 

Eos  0 

Bas  0 

Stab  2 

Seg  85 

Limp  6 

Mon  7 

610.000 

10 

A 

12-16 gr% 

4300-11.400/µL 

4.4-5.5 jt/µL 

2-4% 

0-1% 

 

50-75% 

25-40% 

3-7% 

150.000-450.000/µL 

37% 

 

 

 

 

Normal 

 

 

 

Normal 

 

 

 

Nama   : Ny.J    No RM : 0068xxxx 

Umur   : 50 th    Jenis kelamin : Perempuan 

Alamat : Gebang 01/02 

   

Tabel 3.5 Hasil Pemeriksaan Hemoglobin 

Tanggal 

/Jam 
Pemeriksaan darah Hasil Nilai rujukan Interpretasi 

04/10/2021 

15:40:48 
Hemoglobin 5.9 12-16 gr%  

05/10/2021 

14:37:30 
Hemoglobin 7.6 12-16 gr%  

06/10/2021 

16:10:54 
Hemoglobin 8.7 12-16 gr%  
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TERAPI OBAT 

Tabel 3.6 Terapi obat 

Tgl dan 

Jam 

Jenis Obat/Nama 

Obat 

Dosis Fungsi 

Senin, 

4/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 

5/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 

6/10/2021 

Infus NaCl 500 ml  

 

 

Inj. Meropeneme  

 

Paracetamol 

 

Asam folat 

 

Curcuma 

 

 

 

Inj.Furosemide 

 

 

 

Inj. Pantoprazole 

 

 

Infus NaCl 500 ml 

Inj. Meropeneme 

Inj. Pantoprazole 

Paracetamol  

Asam folat 

 

Curcuma 

Inj.Furosemide 

 

Infus NaCl 500ml 

Inj.Meropeneme  

Inj. Pantoprazole 

 

Asam folat 

 

Curcuma 

Inj.Furosemide 

24 tpm (IV) 

 

 

1gr/8 jam 

(IV) 

500mg/8 jam 

(Oral) 

400mg/12 

jam (Oral) 

20mg/12 jam 

(Oral) 

 

 

20mg/12 jam 

(IV) 

 

 

40mg/12 jam 

(IV) 

 

24 tpm 

1gr/8 jam 

40mg/12 jam 

500mg/8 jam 

400mg/12 

jam 

20mg/12 jam 

20mg/12 jam 

 

24 tpm 

1gr/8 jam 

40 mg/12 

jam 

400mg/12 

jam 

20mg/12 jam 

20mg/12 jam 

Mengganti cairan tubuh yang hilang, 

menjaga tubuh agar tetap terhidrasi 

dengan baik. 

Antibiotik yang menangani berbagai 

penyakit infeksi bakteri . 

Meredakan demam dan nyeri. 

 

Membantu proses produksi DNA 

hingga pembentukan sel darah merah. 

Meningkatkan nafsu makan dan 

menjaga kesehatan fungsi hati dan 

membantu pengeluaran toksin dalam 

tubuh. 

Obat golongan diuretik yang 

bermanfaat untuk mengeluarkan 

kelebihan cairan dari dalam tubuh 

melalui urine. Dapat mengatasi edema  

Meredakan keluhan dan gejala akibat 

peningkatan asam lambung. 
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A. ANALISA DATA 

Tabel 3.7 Analisa Data 

No Tgl/Jam Symptom/Sign Etiologi Problem 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Senin, 4 

oktober 

2021/ 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senin, 4 

oktober 

2021/ 

09.05 

 

 

 

 

 

 

 

Senin, 4 

oktober 

2021/ 

09.10 

 

 

 

 

Senin, 4 

oktober 

2021/ 

09.15 

Ds: -Pasien mengatakan nyeri dan 

bengkak pada tungkai kanan sejak 5 

hari lalu 

-P: bengkak di tungkai kanan 

Q: nyeri seperti di tusuk 

R: ekstremitas bawah (tungkai kanan) 

S: 8 

T: terus menerus 

 

Do: -Tungkai kanan tampak bengkak, 

merah kehitaman, dan kulit terkelupas 

-Pasien tampak meringis menahan 

nyeri  

-Ada nyeri tekan pada tungkai kanan 

dan kulit di sekitar terasa hangat. 

 

Ds: -Pasien mengatakan nyeri dan 

bengkak  pada tungkai kanan sejak 5 

hari lalu 

-Pasien mengatakan lemas dan pusing  

 

Do: -Pasien tampak lemas dan pucat 

-Konjungtiva anemis 

-Tungkai kanan bengkak 

-Hb : 3,2 gr% (2/10/2021) 

-Eritrosit 2.02 jt/µL 

 

Ds: - Pasien mengatakan demam sejak 

2 hari yang lalu 

 

Do: - pasien tampak lemah 

-pasien terlihat menggigil 

-TTV → TD: 115/60 mmHg,       

S: 38,80C, RR: 24x/mnt, N: 100x/mnt 

 

Ds: Pasien mengatakan kaki bengkak 

dan terkelupas sejak 2 hari lalu 

 

Do: Tungkai kanan tampak bengkak, 

merah kehitaman, kulit terkelupas dan 

kulit terasa hangat. 

-Leukosit = 39.700µL 

Agen cedera 

biologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penurunan 

Kadar 

Hemoglobin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses infeksi 

 

 

 

 

 

 

 

Agen bakteri 

(kenaikan 

leukosit) 

Nyeri Akut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketidakefektifan 

Perfusi Jaringan 

Perifer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertermi 

 

 

 

 

 

 

 

Kerusakan 

Integritas kulit 
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B. DIAGNOSA KEPERAWATAN DAN PRIORITAS MASALAH 

1. Nyeri akut b.d agen cedera biologis 

2. Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Perifer b.d Penurunan Kadar 

Hemoglobin  

3. Hipertermi b.d proses infeksi 

4. Kerusakan integritas kulit b.d agen bakteri (kenaikan leukosit) 

C. RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN  

Tabel 3.8 Rencana Asuhan Keperawatan 

No 

Dx 

Tgl dan 

Jam 

Tujuan Keperawatan 

(NOC) 

Intervensi Keperawatan (NIC) Ttd/ 

Na

ma 

1 4/10/2021 

09.00 

*Tingkat Nyeri (2102) 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama >1 jam dalam 

3x24 jam diharapkan 

masalah teratasi dengan 

kriteria hasil: 

1. Nyeri berkurang dari 

berat ke ringan (8 ke 

3) 

2. Ekspresi wajah dari 

meringis ke senyum 

 

*Pemberian Analgesik (2210) 

1. Tentukan lokasi, karateristik, kualitas 

dan keparahan nyeri sebelum 

mengobati pasien. 

2. Cek perintah pengobatan meliputi 

obat, dosis dan frekuensi obat 

analgesik yang diresepkan 

3. Cek riwayat adanya alergi obat 

4. Memberikan analgesik 

*Manajemen Nyeri (1400) 

1. Lakukan pengkajian nyeri 

2. Pastikan perawatan analgesik 

dilakukan dengan pemantauan ketat 

3. Gali pengetahuan dan kepercayaan 

pasien mengenai nyeri 

4. Gali bersama pasien faktor yang dapat 

menurunkan nyeri 

5. Ajarkan prinsip manajemen nyeri 

seperti napas dalam 

6. Dorong pasien untuk memonitor nyeri 

dan menangani nyeri dengan tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faih 

2 4/10/2021 

09.10 

Perfusi Jaringan: 

Perifer (0407) 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 16-30 menit 

dalam 2x24 jam 

diharapkan masalah 

teratasi dengan kriteria 

hasil: 

*Manajemen Hipovolemi (4180) 

1. Monitor status hemodinamik meliputi 

nadi dan tekanan darah 

2. Monitor adanya hipotensi dan pusing 

saat berdiri 

3. Monitor adanya sumber kehilangan 

cairan (mis: perdarahan, muntah, 

diare, dll) 
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No 

Dx 

Tgl dan 

Jam 

Tujuan Keperawatan 

(NOC) 

Intervensi Keperawatan (NIC) Ttd/ 

Na

ma 

1. Edema perifer dari 

cukup berat menjadi 

ringan 

2. Muka tidak pucat 

3. Tidak lemah  

4. Monitor adanya bukti laboratorium 

terkait dengan kehilangan darah (mis: 

Hemoglobin, hematokrit, tes fekal 

adanya gumpalan darah) 

5. Jaga kepatenan akses IV 

6. Berikan produk darah yang 

diresepkan untuk meningkatkan 

tekanan plasma onkotik dan 

mengganti volume darah 

7. Monitor adanya tanda reaksi transfusi 

darah dengan tepat 

8. Monitor integritas kulit pasien yang 

tidak dapat bergerak dan memiliki 

kulit kering 

9. Instruksikan pasien/keluarga tindakan 

yang dilakukan untuk mengatasi 

hipovolemi 

 

 

 

Faih 

3 4/10/2021 

10.15 

*Termoregulasi (0800) 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 31-45 menit 

dalam 2x24 jam 

diharapkan masalah 

teratasi dengan kriteria 

hasil: 

1. Suhu tubuh normal 

2. Nadi dan RR normal 

3. Tidak menggigil 

*Pengaturan Suhu (3900) 

1. Monitor suhu setiap 2 jam 

2. Monitor TTV 

3. Tingkatkan intake cairan dan nutrisi 

adekuat 

4. Berikan pengobatan antipiretik 

 

 

 

 

Faih 

 

 

4 4/10/2021 

10.20 

*Integritas Jaringan: 

Kulit & Membran 

Mukosa (1101) 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 16-30 menit 

dalam 3x24 jam 

diharapkan masalah 

teratasi dengan kriteria 

hasil: 

1. Kemerahan 

berkurang 

2. Pengelupasan kulit 

berkurang 

*Pengecekan Kulit (3590) 

1. Periksa kulit terkait adanya 

kemerahan, edema atau drainase 

2. Amati warna, kehangatan, bengkak, 

edema pada ekstremitas 

3. Monitor kulit terhadap area perubahan 

warna, memar, dan pecah-pecah 

4. Monitor infeksi terutama dari daerah 

edema 

5. Lakukan langkah-langkah untuk 

mencegah kerusakan lebih. 

6. Ajarkan anggota keluarga mengenai 

tanda kerusakan kulit  

 

 

 

 

 

 

Faih 
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D. PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN 

Hari: Senin, 4 Oktober 2021 

Tabel 3.9 Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Hari ke I 

No 

Dx 

Hari dan 

Tgl 

Waktu Implementasi Evaluasi Ttd/ 

Nama 

1 Senin 

4/10/2021 

09.00 

 

 

 

 

09.15 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

 

16.00 

 

 

 

 

 

16.30 

 

21.00 

 

 

23.00 

1. Menentukan lokasi, 

karakteristik dan kualitas 

nyeri  

2. Melakukan pengkajian 

nyeri 

1. Menyiapkan obat oral 

dan injeksi  

2. Memastikan perawatan 

analgesik dilakukan 

dengan pemantauan ketat 

3. Memberikan 

inj.furosemide (20mg) 

(via IV) 

1. Menggali pengetahuan 

pasien terkait nyeri 

2. Menggali bersama pasien 

faktor yang dapat 

membantu menurunkan 

nyeri 

3. Mengajarkan prinsip 

manajemen nyeri seperti 

napas dalam. 

1. Mengganti infus NaCl 

(24tpm) (via IV) 

1. Menanyakan terkait nyeri 

yang dirasakan 

2. Meminta pasien untuk 

melakukan teknik napas 

dalam untuk mengurangi 

nyeri 

1. Mengganti infus NaCl 

(24tpm) (via IV) 

1. Memberikan 

inj.furosemide (20mg) 

(via IV) 

1. Mengganti infus NaCl 

(24tpm) (via IV) 

 

S: -Pasien mengatakan 

nyeri sedikit berkurang 

-P: bengkak di tungkai 

kanan 

Q:nyeri seperti ditusuk 

R:ekstremitas bawah 

(tungkai kanan) 

S: 6 

T: terus-menerus 

 

O: -tungkai kanan masih 

bengkak, merah dan kulit 

terkelupas 

-pasien masih tampak 

meringis 

-pasien mengerti apa yang 

disampaikan oleh perawat 

dan dapat melakukan 

sendiri 

 

A: Masalah teratasi 

sebagian 

 

P: Lanjutkan intervensi 

-manajemen nyeri 

-pemberian antibiotik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faih 
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No 

Dx 

Hari dan 

Tgl 

Waktu Implementasi Evaluasi Ttd/ 

Nama 

2 Senin 

4/10/2021 

09.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Memonitor adanya 

hipotensi 

2. Menanyakan kepada 

pasien apakah ada 

kehilangan cairan yang 

terlihat seperti muntah, 

muntah, dll) 

3. Mengecek data 

laboratorium terkait 

kehilangan darah 

1. Menjelaskan kepada 

keluarga bahwa akan 

diberikan transfusi darah 

sesuai yang diresepkan 

oleh dokter 

2. Melakukan double cek 

sebelum memberikan 

produk darah kepada 

pasien 

3. Memberikan transfusi 

darah PRC yang 

diresepkan oleh dokter 

250cc/12 jam 

4. Menjaga kepatenan 

akses IV 

1. Memonitor adanya tanda 

reaksi transfusi darah 

yang dilakukan 

2. Mengajarkan kepada 

pasien dan keluarga 

terkait tindakan yang 

dapat membantu 

mengatasi hipovolemia 

seperti memberi ganjalan 

pada kaki menggunakan 

bantal atau semacamnya 

untuk meningkatkan 

sirkulasi darah 

3. Mengintruksikan kepada 

pasien dan keluarga 

terkait tindakan yang 

dilakukan untuk sering 

dilakukan 

S: -Pasien dan keluarga 

mengatakan memahami apa 

yang dijelaskan oleh 

perawat 

-Pasien mengatakan akan 

mengganjal kaki nya 

menggunakan bantal 

-Pasien mengatakan masih 

merasa lemah 

 

 

O:-Pasien masih terlihat 

lemah dan pucat 

-Bengkak di tungkai kaki 

kanan mulai berkurang 

- Hb : 3.2 gr/% (02/10/2021 

16:00) 

-Hb : 5.9 gr% (4/10/2021 

15:40) 

-Terdapat kenaikan Hb 

2.7gr% 

-Konjungtiva anemis 

 

A: Masalah teratasi 

sebagian 

 

P: Lanjutkan Intervensi 

-Diskusikan dengan dokter 

terkait intervensi 

selanjutnya 

-Lanjutkan pemberian 

transfusi darah jika 

diperlukan 

-Evaluasi nilai hemoglobin 

-Evaluasi edema pada 

tungkai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faih 
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No 

Dx 

Hari dan 

Tgl 

Waktu Implementasi Evaluasi Ttd/ 

Nama 

21.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.00 

1. Melakukan double cek 

sebelum memberikan 

produk darah kepada 

pasien 

2. Memberikan transfusi 

darah PRC yang 

diresepkan oleh dokter 

250cc /12 jam 

3. Menjaga kepatenan 

akses IV 

1. Memonitor adanya tanda 

reaksi transfusi darah 

yang dilakukan 

3 Senin 

4/10/2021 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 

 

 

 

 

 

 

14.00 

16.00 

 

 

 

18.30 

1. Mengecek TTV 

2. Meningkatkan intake 

cairan dan nutrisi 

adekuat 

3. Memberikan obat oral 

curcuma 20mg 

4. Memberikan obat oran 

paracetamol 500mg 

1. Mengecek TTV  

2. Menyarankan untuk 

kompres air hangat 

3. Menyarankan untuk 

banyak minum air putih 

untuk mengurangi 

demam yang dirasakan 

1. Mengecek TTV 

2. Menanyakan keluhan 

yang dirasakan 

3. Memberikan obat oral 

paracetamol 500mg 

1. Mengukur suhu tubuh 

pasien 

2. Memberikan obat oral  

curcuma 20mg 

S: -Pasien mengatakan 

masih sedikit menggigil 

-pasien mengatakan sudah 

agak enakan setelah minum 

obat 

 

O: -pasien masih tampak 

lemah dan menggigil 

-TTV → TD:125/60 

mmHg, S:37,5oC, RR: 

22x/mnt, N: 98x/mnt 

 

A: Masalah teratasi 

sebagian 

 

P: Lanjutkan intervensi 

-pemberian antipiretik 

-monitor TTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faih 

4 Senin 

4/10/2021 

09.10 

 

 

 

 

 

 

1. Memberikan 

inj.meropeneme (1gr) 

(via IV) 

2. Memberikan obat oral 

asam folat (400mg) 

S: -pasien mengatakan kaki 

masih nyeri dan bengkak 

-pasien dan keluarga 

mengatakan paham apa 

yang telah disampaikan 
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No 

Dx 

Hari dan 

Tgl 

Waktu Implementasi Evaluasi Ttd/ 

Nama 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 

 

 

18.35 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 

 

 

 

 

23.00 

3. Memberikan inj. 

Pantoprazole 40mg (via 

IV) 

1. Memeriksa kulit terkait 

kemerahan dan edema 

2. Memonitor kulit yang 

merah dan terkelupas 

3. Melakukan langkah-

langkah untuk mencegah 

keparahan dengan 

mengganjal kaki 

menggunakan 

bantal/guling 

1. Memberikan 

inj.meropeneme (1gr) 

(via IV) 

1. Memberikan obat oral 

asam folat (400mg) 

2. Memonitor infeksi di 

daerah edema 

3. Memberitahukan kepada 

pasien dan keluarga 

mengenai tanda 

kerusakan kulit 

1. Memberikan inj. 

Pantoprazole 40 mg (via 

IV) 

2. Memonitor infeksi di 

daerah tungkai kaki 

1. Memberikan 

inj.meropeneme (1gr) 

(via IV) 

O: -tungkai kanan masih 

bengkak, kemerahan, dan 

terkelupas 

-pasien memahami apa yang 

telah dianjurkan 

 

A: Masalah belum teratasi 

 

P: Lanjutkan intervensi 

-Monitor kemerahan dan 

kulit terkelupas 

-Pemberian obat 

-monitor adanya infeksi 

 

 

 

 

 

Faih 
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Hari: Selasa, 5 Oktober 2021 

Tabel 3.10 Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Hari ke II 

No 

Dx 

Hari dan 

Tgl 

Waktu Implementasi Evaluasi Ttd/ 

Nama 

1 Selasa 

5/10/2021 

08.00 

 

 

 

08.30 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 

 

 

 

15.30 

 

 

 

 

16.00 

 

 

18.30 

 

 

 

21.00 

 

 

23.00 

1. Mengganti infus NaCl 

(24tpm) (via IV) 

2. Melakukan pengkajian 

nyeri 

1. Menyiapkan obat oral 

dan injeksi  

2. Memastikan perawatan 

analgesik dilakukan 

dengan pemantauan ketat 

3. Memberikan 

inj.furosemide (20mg) 

(via IV) 

1. Mengganti infus NaCl 

(24tpm) (via IV) 

2. Melakukan pengkajian 

nyeri 

1. Menyiapkan obat oral 

dan injeksi  

2. Memastikan perawatan 

analgesik dilakukan 

dengan pemantauan ketat 

1. Menanyakan kembali 

kepada pasien terkait 

nyeri 

1. Meminta pasien untuk 

melakukan manajemen 

nyeri seperti napas 

dalam. 

1. Memberikan 

inj.furosemide (20mg) 

(via IV) 

1. Mengganti cairan infus 

NaCl (24tpm) (via IV) 

S: -Pasien mengatakan nyeri 

sudah berkurang 

-P: bengkak di tungkai 

kanan 

Q:nyeri seperti ditusuk 

R:ekstremitas bawah 

(tungkai kanan) 

S: 5 

T: terus-menerus 

 

O: -tungkai kanan masih 

bengkak, kemerahan hanya 

bagian sekitar mata kaki 

sampai jari kaki dan kulit 

terkelupas 

-pasien masih tampak 

meringis 

-pasien dapat melakukan 

manajemen nyeri mandiri 

 

A: Masalah teratasi 

sebagian 

 

P: Lanjutkan intervensi 

-manajemen nyeri 

-pemberian antibiotik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faih 

2 Selasa 

5/10/2021 

09.10 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menanyakan kepada 

pasien apakah ada 

kehilangan cairan yang 

terlihat seperti muntah, 

muntah, dll) 

2. Mengecek data 

laboratorium terkait 

kehilangan darah 

S: -Pasien dan keluarga 

mengatakan memahami apa 

yang dijelaskan oleh 

perawat 

-Pasien mengatakan masih 

merasa lemah 
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No 

Dx 

Hari dan 

Tgl 

Waktu Implementasi Evaluasi Ttd/ 

Nama 

 

 

 

 

 

09.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menjelaskan kepada 

keluarga bahwa akan 

diberikan transfusi darah 

sesuai yang diresepkan 

oleh dokter 

1. Melakukan double cek 

sebelum memberikan 

produk darah kepada 

pasien 

2. Memberikan transfusi 

darah PRC yang 

diresepkan oleh dokter 

250cc/12 jam 

3. Menjaga kepatenan 

akses IV 

4. Memonitor adanya tanda 

reaksi transfusi darah 

yang dilakukan 

 

O:-Pasien masih terlihat 

lemah dan sedikit pucat 

-Bengkak di tungkai kaki 

kanan mulai berkurang 

-Hb : 5.9 gr% (4/10/2021 

15:40) 

-Hb : 7.6 gr% (5/10/2021 

14:37) 

-Terdapat kenaikan Hb 

1.7gr% 

 

A: Masalah teratasi 

sebagian 

 

P: Lanjutkan Intervensi 

-Diskusikan dengan dokter 

terkait intervensi 

selanjutnya 

-Lanjutkan pemberian 

transfusi darah jika 

diperlukan 

-Evaluasi nilai hemoglobin 

-Evaluasi edema pada 

tungkai 

 

 

 

Faih 

3 Selasa 

5/10/2021 

06.30 

 

 

 

 

 

11.30 

 

 

15.30 

 

 

 

16.00 

 

18.40 

1. Mengecek TTV 

2. Menyarankan untuk 

banyak mengkonsumsi 

air putih  

3. Memberikan obat oral 

paracetamol 500mg 

1. Mencecek TTV 

2. Memberikan obat oral 

curcuma 20mg 

1. Mengecek TTV 

2. Menanyakan terkait 

intake cairan dan nutrisi 

adekuat 

1. Memberikan 

paracetamol 

1. Mengecek TTV  

2. Memberikan obat oral 

curcuma 20mg 

S: -Pasien mengatakan tidak 

lagi menggigil 

-pasien mengatakan badan 

sudah enakan setelah 

minum obat sejak kemarin 

 

O: -pasien masih tampak 

sehat 

-TTV → TD:120/70 mmHg, 

S:36,5oC, RR: 20x/mnt, N: 

95x/mnt 

 

A: Masalah teratasi  

P: Intervensi dihentikan 

 

 

 

 

 

 

 

Faih 
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No 

Dx 

Hari dan 

Tgl 

Waktu Implementasi Evaluasi Ttd/ 

Nama 

4 Selasa 

5/10/2021 

08.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 

 

 

18.30 

 

 

 

21.00 

 

 

23.00 

1. Memberikan 

inj.meropeneme (1gr) 

(via IV) 

2. Memberikan inj. 

Pantoprazole 40mg (via 

IV) 

3. Memberikan obat oral 

asam folat (400mg) 

1. Memeriksa kulit terkait 

kemerahan dan edema 

2. Memonitor kulit yang 

merah dan terkelupas 

3. Melakukan langkah-

langkah untuk mencegah 

keparahan dengan 

mengganjal kaki 

menggunakan 

bantal/guling 

1. Memberikan 

inj.meropeneme (1gr) 

(via IV) 

1. Memberikan obat oral 

asam folat (400mg) 

2. Memonitor infeksi di 

daerah edema 

1. Memberikan inj. 

Pantoprazole 40 mg (via 

IV) 

1. Memberikan 

inj.meropeneme (1gr) 

(via IV) 

S: pasien mengatakan kaki 

nyeri dan bengkak sedikit 

berkurang 

 

O: -tungkai kanan masih 

bengkak, kemerahan sedikit 

berkurang, dan terkelupas 

 

A: Masalah teratasi 

sebagian 

 

P: Lanjutkan intervensi 

-Monitor kemerahan dan 

kulit terkelupas 

-Pemberian obat 

-monitor adanya infeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faih 
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Hari: Rabu, 6 Oktober 2021 

Tabel 3.11  Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Hari ke III 

No 

Dx 

Hari dan 

Tgl 

Waktu Implementasi Evaluasi Ttd/ 

Nama 

1 Rabu 

6/10/2021 

08.00 

 

08.30 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 

 

 

 

 

09.50 

 

 

 

10.30 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

16.00 

 

 

 

 

 

16.30 

 

21.00 

 

 

23.00 

 

1. Melakukan pengkajian 

nyeri 

1. Menyiapkan obat oral 

dan injeksi  

2. Memastikan perawatan 

analgesik dilakukan 

dengan pemantauan ketat 

3. Memberikan 

inj.furosemide (20mg) 

(via V) 

1. Melakukan manajemen 

nyeri dengan 

membersihkan luka 

menggunakan cairan 

NaCl 0,9% 

1. Mengantarkan pasien ke 

ruang radiologi untuk 

periksa USG dopler dan 

rontgen thorax 

1. Mengganti infus NaCl 

(24tpm) (via IV) 

1. Menanyakan kembali 

kepada pasien terkait 

nyeri 

2. Meminta pasien untuk 

melakukan manajemen 

nyeri seperti napas 

dalam. 

1. Menanyakan terkait nyeri 

yang dirasakan 

2. Meminta pasien untuk 

melakukan teknik napas 

dalam untuk mengurangi 

nyeri 

1. Mengganti infus NaCl 

(24tpm) (via IV) 

1. Memberikan 

inj.furosemide (20mg) 

(via IV) 

1. Mengganti infus NaCl 

(24tpm) (via IV) 

S: -Pasien mengatakan 

nyeri sudah berkurang 

-Pasien mengatakan lebih 

enak setelah dilakukan 

dibersihkan menggunakan 

cairan NaCl 0,9% 

-P: bengkak di tungkai 

kanan 

Q: nyeri ditekan 

R:ekstremitas bawah 

(tungkai kanan) 

S: 4 

T: terus-menerus 

 

O: -tungkai kanan masih 

bengkak, kemerahan hanya 

bagian sekitar mata kaki 

sampai jari kaki dan kulit 

sekitar betis terkelupas 

-pasien masih tampak 

meringis saat tungkai kanan 

area kemerahan ditekan 

-pasien dapat melakukan 

manajemen nyeri teknik 

nafas dalam secara mandiri 

 

A: Masalah teratasi 

sebagian 

 

P: Lanjutkan intervensi 

-manajemen nyeri 

-pemberian antibiotik 

 

 

 

 

 

 

 

Faih 

 

 

 

 

 

 

 

Faih 
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No 

Dx 

Hari dan 

Tgl 

Waktu Implementasi Evaluasi Ttd/ 

Nama 

4 Rabu 

6/10/2021 

08.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.45 

 

 

 

 

 

16.00 

 

 

18.30 

 

21.00 

 

 

 

 

23.00 

1. Memberikan 

inj.meropeneme (1gr) 

(via IV) 

2. Memberikan inj. 

Pantoprazole40mg (via 

IV) 

3. Memberikan obat oral 

asam folat (400mg) dan 

curcuma (20mg) 

1. Mengecek TTV 

2. Memeriksa kulit terkait 

kemerahan dan edema 

3. Memonitor kulit yang 

merah dan terkelupas 

4. Melakukan langkah-

langkah untuk mencegah 

keparahan dengan 

mengganjal kaki 

menggunakan 

bantal/guling 

1. Memonitor infeksi di 

daerah edema 

2. Memberitahukan kepada 

pasien dan keluarga 

mengenai tanda 

kerusakan kulit 

1. Memberikan 

inj.meropeneme (1gr) 

(via IV) 

1. Memberikan obat oral 

asam folat (400mg) 

1. Memberikan inj. 

Pantoprazole 40mg (via 

IV) 

2. Memonitor infeksi di 

daerah tungkai kaki 

1. Memberikan 

inj.meropeneme (1gr) 

(via IV) 

S: pasien mengatakan kaki 

nyeri dan bengkak sedikit 

berkurang 

 

O: -tungkai kanan masih 

bengkak, kemerahan sedikit 

berkurang, dan kulit 

terkelupas 

TTV → TD:120/80 mmHg, 

S:36,5oC, RR: 20x/mnt, N: 

90x/mnt 

-Hb : 7.6 gr% (5/10/2021 

14:37) 

- Hb : 8.7 gr% (6/10/2021 

16:54) 

-Terdapat kenaikan Hb 

1.1gr% 

 

A: Masalah teratasi 

sebagian 

 

 

P: Lanjutkan intervensi 

-memonitor kemerahan dan 

kulit terkelupas 

-Pemberian obat 

-monitor adanya infeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faih 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari terletak di Kabupaten 

Gunungkidul Derah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul 

merupakan daerah perbukitan kapur/KARST atau lebih dikenal sebagai 

kawasan Gunung Seribu. Kabupaten Gunungkidul masuk dalam wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas wilayah sebagai berikut: 

1) Timur  : berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten 

Pacitan 

2) Utara  : berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sleman 

3) Barat  : berbatasan dengan Kabupaten Bantul 

4) Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia 

Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan mencapai 

1.485,36 km2  sekitar 46,63% dari keseluruhan wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Sejarah berdirinya RSUD Wonosari secara pasti belum diketahui, 

sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya catatan peresmian 

pendiriannya, tetapi menurut penuturan para sesepuh yang dapat ditemui, 

menyatakan bahwa keberadaan RSUD Wonosari saat itu tidak terlepas dari 

usaha zending pada waktu penjajahan Belanda. Semua hanya semacam balai 

pengobatan dengan nama Petronela. Kemudian meningkat menjadi tempat 

perawatan orang sakit. Seiring dengan adanya wabah hongeroedema pada 

tahun 1950, fasilitas kesehatan ini ditingkatkan sehingga mirip sebuah 

rumah sakit.  

Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari menempati lokasi di Dusun 

Jeruksari, Kota Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Berada di sebelah utara 

kantor Bupati Gunungkidul yang beralamat di Jl. Taman Bhakti No.06 

Wonosari Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak awal 

berdirinya sampai sekarang, RSUD Wonosari telah mengalami beberapa 

peningkatan baik mengenai fisik bangunan, sarana dan prasarana rumah 
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sakit hingga peningkatan jumlah sumber daya manusia. Selain itu juga 

mengalami peningkatan dari type D menjadi type C pada tahun 1993 

berdasarkan SK Menkes RI nomor 201/MENKES/SK/II/1993 tanggal 26 

Februari 1993.  

B. Analisis Pengkajian 

Pengkajian keperawatan merupakan salah satu dari komponen 

dalam melakukan proses keperawatan yaitu tindakan yang dilakukan oleh 

perawat dari permasalahan yang dialami oleh pasien meliputi tindakan 

pengumpulan data tentang status kesehatan seseorang secara sistemastis, 

menyeluruh, akurat, singkat dan berkesinambungan (Muttaqin, 2014). 

Menurut Hidayat (2011), pengumpulan data yang dilakukan pada tahap 

pengkajian meliputi wawancara, observasi, konsultasi dan pemeriksaan. 

Selama melakukan pengkajian kepada Ny J, penulis menggunakan metode 

wawancara dengan pasien, observasi secara langsung terhadap kemampuan 

dan perilaku pasien, dan mendapatkan data dari rekam medis pasien. saat 

melakukan pengkajian kepada Ny J ditemukan data-data yang telah sesuai 

dengan apa yang telah dijelaskan dalam tinjauan teori, sehingga 

memudahkan penulis dalam memberikan asuhan keperawatan secara 

menyeluruh.  

Ny J masuk di ruang Wijaya Kusuma RSUD Wonosari Gunungkidul 

pada tanggan 2 Oktober 2021, pasda saat penulis melakukan pengkajian 

pada Ny J didapatkan data subjektif pasien mengatakan nyeri dibagian 

tungkai kanan sejak 5 hari SMRS dengan karakteristik nyeri P: pasien 

mengatakan bengkak di tungkai kanan, Q: nyeri seperti di tusuk, R: 

ekstremitas bawah (tungkai kanan), S: skala nyeri 8, T: nyeri terus-menerus. 

Pasien mengatakan demam sejak 2 hari SMRS. Pasien mengatakan kaki 

bengkak dan terkelupas sejak 2 hari SMRS. Pasien mengatakan merasa 

pusing dan lemas.  

Berdasarkan data objektif didapatkan pasien terpasang infus NaCl di 

tangan kanan, konjungtiva anemis, tungkai kaki kanan tampak bengkak 

berwarna merah kehitaman dan kulit terkelupas. Pasien tampak lemah, 
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pucat, menggigil, tampak meringis menahan nyeri di tungkai kanan dan 

terdapat nyeri tekan di tungkai kanan. Pemeriksaan tanda-tanda vital 

didapatkan hasil TD 115/60 mmHg, Nadi 100x/menit, Suhu 38,8oC, RR 

24x/menit. Pemeriksaan laboratorium tanggal 2 Oktober 2021 didapatkan 

hasil hemoglobin 3,2 gr%, Leukosit 39.700/µL, Eritrosit 2.02 jt/µL, 

Trombosit 610.000/µL. 

C. Analisis Diagnosa Keperawatan 

1. Nyeri Akut b.d Agen Cedera Biologis 

Nyeri akut merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang 

tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau 

potensial, atau yang digambarkan sebagai kurusakan yang tiba-tiba atau 

lambat dengan intensitas ringan hingga berat dengan berakhirnya dapat 

di antisipasi atau di prediksi dengan durasi kurang dari 3 bulan (Nanda, 

2018) 

Pada kasus kelolaan ini masalah keperawatan utama adalah nyeri 

akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Penulis memilih 

diagnosa ini sebagai diagnosa prioritas pertama karena nyeri akut 

termasuk dalam domain ketidaknyamanan (kebutuhan dasar manusia). 

Karena menurut Hierarki Maslow kenyamanan adalah kebutuhan dasar 

(keamanan dan keselamatan) yang apabila tidak diatasi maka akan 

mengganggu kenyamanan yang terus berkepanjangan.  

Berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan penulis pada Ny 

J maka ditegakkan prioritas diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut 

berhubungan dengan agen cedera biologis. Data yang memperkuat 

penulis mengangkat diagnosa keperawatan nyeri akut sebagai diagnosa 

prioritas pada kasus Ny J adalah didapatkan data subjektif dimana 

pasien mengatakan nyeri di tungkai kanan sejak 5 hari SMRS, nyeri 

yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 8 dan nyeri dirasakan 

terus-menerus dan data objektif pasien tampak meringis menahan nyeri, 

bengkak di tungkai kanan dan terdapat nyeri tekan di tungkai kanan. 

 



47 

 

 

 

2. Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Perifer b.d Penurunan Kadar 

Hemoglobin 

Berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan penulis pada Ny 

J didapatkan data subjektif pasien mengatakan nyeri dan bengkak pada 

tungkai kanan sejak 5 hari lalu serta pasien merasakan lemas dan pusing. 

Data objektif yang didapatkan dari pasien adalah pasien tampak lemas 

dan pucat, konjungtiva anemis dan tungkai kaki kanan bengkak. 

Pemeriksaan laboratorium yang memperkuat ditegakkan diagnosa ini 

adalah nilai hemoglobin 3,2 gr% dan nilai eritrosit 2.02 jt/µL. 

3. Hipertermi b.d Proses Infeksi 

Berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan penulis pada Ny 

J didapatkan data subjektif pasien mengatakan demam sejak 2 hari 

SMRS. Sedangkan data objektif yang didapatkan dari pasien adalah 

pasien tampak menggigil, badan pasien teraba panas, pasien tampak 

lemah dan suhu tubuh pasien 38,8oC. 

4. Kerusakan integritas kulit b.d Agen Bakteri  

Berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan pada Ny J 

didapatkan data subjektif yaitu pasien mengatakan tungkai kaki hingga 

betik bengkak dan terkelupas sejak 2 hari SMRS. Sedangkan data 

objektif yang didapatkan dari pasien adalah tungkai kanan hingga betis 

tampak bengkak, berwarna merah kehitaman, kulit terkelupas, kulit 

terasa hangat dan nilai leukosit 39.700µL. 

D. Analisis Intervensi Keperawatan 

Intervensi atau perencanaan keperawatan merupakan panduan untuk 

perilaku spesifik yang diharapkan dari pasien dan atau tindakan yang harus 

dilakukan oleh perawat. Intervensi dilakukan untuk membantu pasien 

mencapai tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan. Ada beberapa tipe 

rencana tindakan keperawatan yaitu observasi, teraupetik dan nursing 

treatment, penyuluhan atau pendidikan kesehatan, rujukan atau kolaborasi 

(Wahid, 2014). Rencana tindakan yang akan dilakukan oleh penulis 

berdasarkan NIC (Nursing Intervensions Classification) antara lain: 
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1. Nyeri akut melakukan intervensi pemberian analgesik dan manajemen 

nyeri 

2. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer melakukan intervensi 

manajemen hipovolemi 

3. Hipertermi melakukan intervensi pengaturan suhu 

4. Kerusakan integritas kulit melakukan intervensi pengecekan kulit 

E. Analisis Implementasi dan Evaluasi 

Implementasi keperawatan merupakan tindakan mendiri maupun 

kolaborasi yang diberikan perawat kepada pasien sesuai rencana yang telah 

dibuat dan kriteria hasil yang ingin dicapai. Kegiatan yang ada dalam 

implementasi meliputi pengkajian ulang, memperbarui data dasar, meninjau 

dan merevisi rencana asuhan keperawatan yang telah direncanakan (Wahid, 

2014). Implementasi yang dilakukan pada pasien kelolaan sesuai dengan 

intervensi yang telah dibuat. Implementasi pada diagnosa nyeri akut terdiri 

dari mengkaji nyeri secara komprehensif termasuk, lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas dan faktor presipitasi, memeriksa tanda-tanda 

vital, mengobservasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, mengajarkan 

teknik non farmakologi dengan cara teknik relaksasi nafas dalam. 

Teknik relaksasi nafas dalam merupakan salah satu keadaan yang 

dapat merangsang tubuh untuk membentuk sistem penekanan nyeri yang 

akhirnya menyebabkan penurunan tingkat nyeri, selain itu juga bermanfaat 

untuk pengobatan penyakit dari dalam tubuh dan meningkatkan 

kemampuan fisik dan keseimbangan tubuh dan pikiran sehingga membuat 

tubuh menjadi rileks. Penurunan nyeri dengan teknik nafas dalam 

disebabkan kaetika seseorang melakukan relaksasi nafas dalam untuk 

mengendalikan nyeri yang dirasakan, sehingga tubuh akan meningkatkan 

saraf parasimpatik secara stimultan dan menyebabkan terjadinya penurunan 

kadar hormon kortisol dan adrenalin yang dapat meningkatkan konsentrasi 

dan membuat pasien merasa tenang untuk mengatur ritme pernapasan 

menjadi teratur (Handerson, 2013). 
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Penelitian yang dilakukan oleh (Muharti, 2018), didapatkan hasil 

bahwa teknik relaksasi nafas dalam dan teknik distraksi dapat membantu 

mengurangi nyeri pada pasien dengan selulitis pedis. Teknik relaksasi nafas 

dalam dan teknik distraksi ini dilakukan selama 3 hari pada pasien selulitis 

yang pencetus nyerinya adalah bengkak kemerahan dan luka pada kaki. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Mohamed, 2021), didapatkan hasil bahwa 

terdapat penurunan nyeri yang signifikan pada pasien selulitis dengan 

kelompok kasus yang diberikan teknik nafas dalam dan aplikasi kompres 

dingin dibandingkan dengan kelompok kasus yang hanya mendapatkan 

pengobatan farmakologis. Hal ini juga serupa dengan penelian (Senol & 

Aslan, 2017), yang menyebutkan bahwa terapi dingin dapat menurunkan 

keparahan nyeri. 

Intervensi non farmakologis salah satunya manajemen nyeri dengan 

teknik relaksasi nafas dalam memiliki banyak keuntungan karena murah, 

aman, tidak memiliki efek samping pada pasien dan dapat dilakukan dengan 

mudah dan aman oleh para staf keperawatan (Bergomi et al., 2018). 

Intervensi non farmakologi seperti terapi komplementer semakin banyak 

digunakan terutama dalam beberapa tahun terakhir karena memiliki efek 

yang baik pada pengurangan rasa sakit ketika diterapkan sendiri atau 

dikombinasikan dengan pengobatan farmakologis (Gumus et al., 2020). 

Pengobatan non farmakologi dapat mengalihkan perhatian pasien yang 

membantu untuk menurunkan tingkat nyeri. Intervensi non farmakologi 

dapat dikombinasikan dengan pengobatan farmakologi untuk mengurangi 

nyeri selulitis dan eritema kulit (Njim et al., 2017).  

Metode non farmakologi yang diberikan tersebut bukan pengganti 

untuk obat-obatan, tindakan tersebut diperlukan untuk mempersingkat 

episode nyeri yang berlangsung hanya beberapa detik atau menit. 

Pengendalian nyeri dengan metode non farmakologi menjadi lebih murah, 

simpel, efektif dan tanpa efek yang merugikan untuk pasien. 

Mengkonbinasikan metode non farmakologi dan obat-obatan dapat menjadi 

cara yang efektif dalam mengontrol nyeri (Lumula, 2019). Program edukasi 
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kepada staf keperawatan terkait intervensi non farmakologi sangat 

dibutuhkan karena perawat merupakan orang pertama yang dapat 

membantu dalam manajemen nyeri setelah diberikan pelatihan yang baik 

dengan menerapkan intervensi non farmakologi untuk pasien yang tidak 

memiliki kontra indikasi (Mohamed, 2021). 

Intervensi non farmakologi lain yang dapat dilakukan pada pasien 

dengan masalah selulitis yaitu dapat melakukan perawatan kulit di area 

epidermis dengan menggunakan terapi cairan NaCl 0,9% untuk mengurangi 

rasa nyeri yang dirasakan pasien. Cara membersikan area luka yaitu dengan 

kasa steril yang di basahi dengan cairan NaCl 0,9% dan di usapkan ke area 

luka secara hati-hati, tindakan ini dilakukan saat melakukan pembersihan 

luka dan dilakukan rutin setiap hari (Hendri, 2019). Penelitian yang 

dilakukan oleh Mohamed (2021), peneliti menyiapkan gel pack yang telah 

disimpan di dalam freezer pada suhu 10oC selama 45-60 menit, setelah itu 

gel pack yang telah dibekukan digosokkan pada area yang mengalami 

selulitis selama 20 menit per sesi dan dilaksanakan dua sesi per hari yaitu 

pagi dan sore hari. Pasien juga dianjurkan untuk meninggikan kaki 45o 

dengan menggunakan bantal. Penelitian yang dilakukan didapatkan hasil 

bahwa kompres dingin dapat menurunkan nyeri dan ukuran eritema pada 

pasien selulitis (Mohamed, 2021). 

Implementasi yang dilakukan pada kasus sesuai dengan intervensi 

yang telah dibuat. Implementasi nyeri akut yang diberikan yaitu melakukan 

pengkajian nyeri secara komprehensif meliputi lokasi, durasi, skala, dan 

faktor pencetus, mengobservasi adanya reaksi ketidaknyamanan, 

memberikan informasi pada klien mengenai penyebab dan durasi nyeri, 

mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri, 

mengkolaborasikan dengan dokter tentang penggunaan obat analgesik 

untuk mengurangi nyeri, mengevaluasi keefektifan dari tindakan teknik 

nafas dalam dan mengevaluasi kualitas tidur (NIC, 2016). 
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Evaluasi merupakan catatan terakait perkembangan pasien yang 

dibandingkan dengan kriteria hasil yang telah ditentukan di rencana 

tindakan dengan menggunakan metode SOAP (Wahid, 2014). Menurut 

Potter dan Perry (2009) dalam (Lumula, 2019), metode SOAP yaitu S 

(Subjective) berisi data dari pasien melalui anamnesis (wawancara) yang 

merupakan ungkapan yang disampaikan atau dirasakan pasien, ) (Objective) 

berisi analisis dan interpretasi yang dilakukan perawat, A (Assesment) 

berdasarkan data yang terkumpul dibuat kesimpulan meliputi diagnosis, 

antisipasi atau potensial dan perlu tidaknya dilakukan tindakan segera, P 

(Planning) merupakan rencana dari tindakan yang akan diberikan 

selanjutnya termasuk asuhan mandiri, kolaborasi, diagnosis atau 

laboratorium serta konseling untuk tindakan lanjut. 

Tindakan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien selama 

3x24 jam di dapatkan pada evaluasi pada pasien yaitu: pasien mengatakan 

nyeri sudah berkurang, P: bengkak di tungkai kanan, Q: nyeri ditekan, R: 

ekstremitas bawah (tungkai kanan), S: skala nyeri 4, T: terus-menerus. Hasil 

observasi tampak tungkai kanan masih bengkak, kemerahan hanya bagian 

sekitar mata kaki sampai jari kaki dan kulit sekitar betis terkelupas, pasien 

masih tampak meringis saat tungkai kaki kanan area kemerahan ditekan, 

dan pasien dapat melakukan manajemen nyeri teknis nafas dalam secara 

mandiri. Berdasarkan pernyataan tersebut didapatkan hasil bahwa masalah 

keperawatan nyeri akut teratasi sebagian.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi kasus pada pasien Ny.J dengan nyeri akut di ruang 

wijaya kusuma RSUD Wonosari Gunungkidul, dapat disimpulkan bahwan: 

1. Pengkajian fokus pada Ny.J meliputi pemeriksaan fisik didapatkan hasil pasien 

mengatakan nyeri dibagian tungkai kanan sejak 5 hari SMRS dengan 

karakteristik nyeri P: pasien mengatakan bengkak di tungkai kanan, Q: nyeri 

seperti di tusuk, R: ekstremitas bawah (tungkai kanan), S: skala nyeri 8, T: nyeri 

terus-menerus. Pasien mengatakan demam sejak 2 hari SMRS. Pasien 

mengatakan kaki bengkak dan terkelupas sejak 2 hari SMRS. Pasien mengatakan 

merasa pusing dan lemas.  

2. Diagnosa keperawatan yang muncul pada Ny.J adalah nyeri akut b.d agen cedera 

biologis, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer b.d penurunan kadar 

hemoglobin, hipertermi b.d proses infeksi dan kerusakan integritas kulit b.d agen 

bakteri (kenaikan leukosit). 

3. Intervensi yang dilakukan pada diagnosa keperawatan utama nyeri akut adalah 

manajemen nyeri dan pemberian analgesik. 

4. Implementasi dari tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah 

keperawatan utama pada pasien yaitu mengajarkan metode non farmakologi 

teknik relaksasi nafas dalam. 

5. Evaluasi dari tindakan yang diberikan untuk mengatasi masalah keperawatan 

utama pada pasien diperoleh masalah teratasi sebagian dengan hasil pasien 

mengatakan nyeri sudah berkurang, P: bengkak di tungkai kanan, Q: nyeri 

ditekan, R: ekstremitas bawah (tungkai kanan), S: skala nyeri 4, T: terus-

menerus. 

B. Saran 

1. Bagi Tenaga Kesehatan 

Melakukan pengkajian yang lebih mendalam dan teliti terkait nyeri yang 

dirasakan pasien sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal khususnya 

dalam mengatasi nyeri akut.
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2. Bagi STIKes Madani 

Mahasiswa dapat melakukan penelitian di rumah sakit secara langsung sehingga 

dapat menambah pengalaman dan referensi untuk mengatasi pasien-pasien yang 

mengalami nyeri akut dan mengaplikasikan jurnal-jurnal terkait manajemen 

nyeri pada pasien di rumah sakit. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi kasus lebih lanjut, 

memilih pasien dengan indikasi yang lebih kompleks dan memberikan asuhan 

keperawatan dengan metode-metode yang baru untuk mengendalikan nyeri akut 

khususnya pada pasien dengan diagnosa selulitis. Peneliti selanjutnya juga 

diharapkan dapat menggunakan metode non farmakologi yang lain untuk studi 

banding. 
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