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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Nyeri merupakan keluhan yang paling sering terjadi pada pasien kanker. 

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang 

dihubungkan dengan jaringan yang rusak (Imam rosidi,2010). Kasus kanker payudara 

sebanyak 70%  ditemukan dalam stadium lanjut (III dan IV ). Penderita mengalami 

nyeri sedang sampai berat sebanyak 45 – 100% . Studi awal di POSA pada 15 pasien 

kanker payudara stadium III mengalami nyeri sedang, frekwensi nyeri 3-4 kali ada 9 

orang, 1-2 kali sebanyak 6 orang, semua mendapat analgesic Asam mefenamat 3X1 

tab. dan rasa nyeri hilang antara 1-2 jam. Rasa nyeri sedang sampai berat akan 

mengganggu aktifitas  penderita secara mandiri dan harus dibantu oleh orang lain. 

Penatalaksanaan nyeri di POSA (Poli Onkologi Satu Atap)  selama ini diberikan 

terapi farmakologi, sedangkan terapi non farmakologi telah diberikan penyuluhan 

tentang relaksasi dengan pernafasan dan istirahat, namun hasilnya   belum maksimal 

dikarenakan berbagai hal salah satunya adalah tidak ada demonstrasi yang 

dilaksanakan untuk pasien sehingga pasien sulit untuk menerapkan apa yang sudah 

diberikan oleh perawat  . Dengan adanya PMR ini akan dicontohkan langsung dengan 

demonstrasi sehingga diharapkan penderita bisa melakukan sendiri di rumah. Upaya 

yang bisa dilakukan terapi non farmakologi pada nyeri anatara lain  pengaturan 

lingkungan yang tenang, pengaturan nutrisi yang baik dan relaksasi 

(Abdulmuntolib,2006) dalam Rosjidi 2010. Oleh karena penelitian ini dilakukan di 

rawat jalan maka peneliti memilih PMR. Progresive muscle relaxation (PMR) adalah 
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salah satu dari tehnik relaksasi sederhana yang sudah pernah dilakukan peneliti 

sebelumnya pada efek samping kemoterapi mual dan muntah (Maryani, 2009). 

Relaksasi PMR diajarkan kepada pasien dalam  meningkatkan kemandirian pasien  

untuk mengurangi rasa nyeri secara non farmakologis. Namun PMR belum 

diterapkan di POSA. 

WHO tahun 2010  memperkirakan angka kejadian yang terkena kanker 

payudara terdapat 11 juta dan tahun 2030 akan bertambah menjadi 27 juta kematian 

akibat kanker (Yohanes,2008). Kanker payudara di Indonesia adalah 12/100.000 

perempuan, sedang di Amerika adalah sekitar 92/100.000 perempuan dengan 

motalitas cukup tinggi, yaitu 27/100.000 atau 18% dari kematian yang dijumpai pada 

perempuan. Di Indonesia lebih dari 80% kasus ditemukan berada pada stadium lanjut, 

sehingga upaya pengobatan mencapai kesembuhan sulit  dilakukan ( POI FKUI,2010) 

Tabel 1.1 Jumlah kasus di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya  

Tahun Jumlah Penderita Kasus Baru Yang Kemoterapi 
2012 7.357 433 1792 
2013 14.658 553 2244 

Nyeri pada penderita kanker berasal dari nyeri somatic yaitu adanya 

kerusakan jasmaniah akibat adanya kanker berupa nyeri nosiseptik yaitu nyeri karena 

rangsangan nosiseptor aferen saraf perifer yang diakibatkan oleh pengaruh 

prostaglandin E, sirkulasi darah buruk karena ada pembuluh darah yang tidak lancar. 

Nyeri juga karena terjadinya tekanan atau kerusakan jaringan yang mengandung 

reseptor nyeri dan juga karena tarikan, jepitan atau metastase. Pada kanker payudara 

terjadi nyeri karena peradangan, nyeri ini karena kerusakan ujung-ujung saraf 

reseptor akibat adanya peradangan atau terjepit oleh pembengkakan. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa nyeri yang disebabkan oleh faktor fisik berkaitan dengan 

terganggunya serabut saraf reseptor nyeri (Sukarja, 2000). Dari wawancara petugas di 

posa, PMR belum diterapkan di POSA oleh karena sebagian besar pada saat datang 

pasien tidak merasakan nyeri, nyeri dirasakan penderita  di rumah saat melakukan 

aktifitas ringan dan saat sendiri.  

PMR ada dua sensasi yang berbeda yaitu  merasakan ketegangan otot ketika 

bagian otot-otot tubuhnya ditegangkan dan merasakan sesuatu yang rileks, nyaman, 

enak, dan santai ketika otot-otot tubuh yang sebelumnya ditegangkan tersebut 

direlaksasikan (mashudi, 2012). Pada saat tubuh dan pikiran rileks, secara otomatis 

ketegangan yang sering kali membuat otot-otot mengencang akan diabaikan 

(Zalaquett & McCraw,2000) dalam R dan AA Putra 2008.  Latihan relaksasi ini 

bertujuan untuk membedakan perasaan yang dialami saat kelompok otot dilemaskan 

dan dibandingkan ketika otot-otot dalam kondisi tegang. Dengan mengetahui lokasi 

dan merasakan otot yang tegang, maka penderita dapat merasakan hilangnya 

ketegangan sebagai salah satu respon nyeri dengan lebih jelas, terapi PMR dapat 

merangsang pengeluaran zat kimia endorphin  dan enkefalin serta merangsang signal 

otak yang menyebabkan otot rileks dan meningkatkan aliran darah ke otak (Tobing, 

2012 ), PMR dilakukan setiap 2X per hari selama satu Minggu oleh peneliti 

sebelumnya pada penelitian “Pengarruh PMR dan Logoterapi terhadap Perubahan 

Ansietas, Depresi, Kemampuan Relaksasi dan kemampuan memaknai hudup klien 

Kanker di RS Dharmais Jakarta”, maka latihan PMR 2X/hari selama satu minggu, 

Yakobson ( 1938, dalam Synder & Linquist, 2003; Conrod & Roth, 2007) dalam 
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Tobing 2012  tujuan PMR itu sendiri salah satunya untuk mengurangi ketegangan 

otot, dengan melakukan PMR maka ketegangan otot akan dapat relaksasi maka nyeri 

akan berkurang sehingga penderita mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.  

1.2  Rumusan Masalah 

Apakah Progressive Muscle Relaxation (PMR) menurunkan frekwensi nyeri 

pada penderita kanker payudara yang menjalani kemoterapi di Poli Onkologi Satu 

Atap ( POSA)  RSUD Dr.Soetomo Surabaya ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh Progrssive Muscle Relaxation (PMR) terhadap 

frekuensi nyeri pada penderita kanker payudara yang menjalani kemoterapi di POSA 

RSUD Dr.Soetomo Surabaya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi frekuensi nyeri sebelum dilakukan Progressive Muscle 

Relaxation di POSA RSUD Dr.Soetomo Surabaya 

2. Mengidentifikasi frekuensi nyeri setelah dilakukan Progressive Muscle                             

Relaxation di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
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3. Menganalisis pengaruh Progrssive Muscle Relaxation (PMR) terhadap 

frekuensi nyeri pada penderita kanker payudara yang menjalani kemoterapi di 

POSA RSUD Dr.Soetomo Surabaya.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

         Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka dalam pengembangan 

PMR untuk  tindakan mandiri perawat yang maksimal.  

1.4.2 Secara Praktis 

1) Untuk pasien bisa menambah pengetahuan dalam mengatasi rasa nyeri secara         

     mandiri. 

2)  Untuk Perawat, langkah awal dalam melakukan tindakan mandiri keperawatan.  

3) Untuk institusi dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam                                                          

mengatasi nyeri di POSA. 

4)  Untuk peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi data khususnya tentang  

     kanker payudara. 
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