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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny R DENGAN DENGAN 
GANGGUAN SISTEM REPRODUKSI: MIOMA UTERI DI BANGSAL 

DAHLIA RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI 

*Austin Yonika,2012, 46 halaman 
    **Sulastri S.Kep., M. Kes 
    ***Dewi Suryandari, S.Kep, Ns 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Mioma uteri adalah tumor jinak otot polos uterus yang terdiri 
dari sel-sel 
jaringan otot polos, jaringan pengikat fibroid dan kolagen. Kejadian mioma uteri 
di Indonesia 
sebesar 2,39%-11,70% pada semua penderita ginekologi yang dirawat. Faktor-
faktor risiko seperti 
umur, paritas, umur menarche dan status haid dapat menyebabkan terjadinya 
mioma uteri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor risiko dengan 
kejadian mioma 
uteri di RSUD Pandan Arang. 
Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 
sistem reproduksi mioma uteri meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan 
evaluasi keperawatan. 
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2x24 jam didapatkan hasil 
nyeri pasien sudah berkurang dari skala 5 menjadi 3, aktivitas sehari-hari 
meningkat, pengetahuan pasien tentang penyakit mioma. 
Kesimpulan: kerjasama antara tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif, relaksasi guided imagery 
dapat mengurangi nyeri dan merupakan tindakan yang disukai pasien. 
Kata kunci: Mioma Uteri, Faktor Risiko. 
*Mahasiswa DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan  
**Penguji dan Dosen DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
***Pembimbing dan Dosen DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
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NURSING CARE OF CLIENT WITH REPRODUCTION SYSTEM 
DISORDER: MIOMA UTERY IN DAHLIA WARD GENERAL HOSPITAL 

OF PANDAN ARANG BOYOLALI 

  *Austin Yonika,2012, 46 page 
     **Sulastri S.Kp., M. Kes 

        ***Dewi Suryandari, S.Kep, Ns 
 

ABSTRACT 
Background: Uterine myomas are benign tumors of uterine smooth muscle cells 
are composed of smooth muscle tissue, connective tissue and collagen fibroids. 
Incidence of uterine myomas in Indonesia at 2.39% -11.70% of all gynecological 
patients who were treated. Risk factors such as age, parity, age of menarche and 
menstrual status can lead to uterine myomas. This study aims to determine the 
relationship between risk factors with the incidence of uterine myomas in RSUD 
Pandan Arang. 
Aim of Researc: To study about nursing care on client with mioma utery 
including assessment, intervention, implementation and evaluation. 
Result: After implementation of nursing care for 2x24 hours it found that the pain 
level was decrease from 5 to 3, increased on level of activity and level of 
knowledge about how to maintain the wound was increase. 
Conclusion: Teamwork between client or family and care giver absolutely needed 
for success on nursing care, terapheutic communition was encourage the client 
more cooperative, relaxation technic with guided imagery progam can release or 
decrese the pain more effective and the client enjoyed with this program. 
Key words:   uterine myomas, Risk Factors 
*Undergraduate Student of Medical Faculity of Muhammadyah University 
Surakarta 
**Examiner and dosen of Medical Faculity of Muhammadyah University 
Surakarta 
 ***Adviser and dosen of Medical Faculity of Muhammadyah University 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2010 kejadian mioma uteri terbanyak masih pada 

kelompok umur >35 tahun yaitu sebanyak 43 orang (63,2%) dan 45 orang 

(66,2%) terjadi pada multipara. Periode Januari 2011–Mei 2011 angka 

kejadian mioma uteri yaitu 39 orang (35,8%) dari 109 kasus ginekologi yang 

dirawat. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan penderita ca cerviks 

yang hanya 21 orang (19,3%), penderita kista ovarium 13 orang (11,9%), 

penderita menometroragi 12 orang (11%) serta penyakit ginekologi lainnya 

sebanyak 24 orang. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, insidensi mioma 

uteri pada tahun 2011 ini pun terjadi pada kelompok umur >35 tahun 

sebanyak 28 orang (71,8%) dan terjadi pada wanita multipara yaitu sebanyak 

26 orang (66,7%). Mioma uteri belum pernah ditemukan sebelum terjadinya 

menarche (Dewi, 2009) 

Berdasarkan data yang di peroleh dari RS II PTPN VIII Kabupaten 

subang, angka kejadian mioma uteri pada tahun 2010 sebanyak 17 orang 

(15%) dari jumlah 34 kasus ginekologi yang di rawat. Dari 17 orang 

penderita mioma uteri tersebut, kejadian terbanyak terjadi pada umur 41-50 

tahun yaitu berjumlah 11 orang (64,7%) dan terjadi pada multipara (P2-P5) 

yaitu sebanyak 9 orang (52,9%). Periode Januari 2011 - Mei 2011 penderita 
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mioma uteri adalah 8 orang (28,6%) dari 28 kasus ginekologi yang dirawat. 

Dengan insidensi terbanyak pada umur 41-50 tahun yaitu 5 orang (62,5%) 

dan terjadi pada multipara (P2-P5) yaitu berjumlah 5 orang (62,5%). Angka 

kejadian mioma uteri di RSUD Subang pada tahun 2008 sebanyak 49 orang 

(35,5%) dari 138 kasus ginekologi yang dirawat. Pada tahun 2009 sebanyak 

85 orang (30,5%) dari 279 kasus ginekologi yang dirawat dan pada tahun 

2010 terdapat 68 orang penderita mioma uteri (29,8%) dari 228 kasus 

ginekologi yang dirawat. Walaupun secara persentase dari tahun 2008–2010 

mengalami penurunan, namun insidensi mioma uteri setiap tahunnya selalu 

terjadi pada kelompok umur >35 tahun dan pada wanita dengan status 

multipara. Pada tahun 2008 mioma uteri terjadi pada kelompok umur >35 

tahun sebanyak 41 orang (83,7%) dan 30 orang (21,7%) terjadi pada wanita 

multipara. Tahun 2009 sebanyak 53 orang (62,4%) mioma uteri masih 

terjadi pada kelompok umur 4>35 tahun dan 45 orang (52,9%) terjadi pada 

multipara.  

Dari uraian di atas berjudul “Asuhan Keperawatan Pada Ny.R. 

Dengan Gangguan Sistem Reproduksi: Mioma Uteri di Bangsal Dahlia Rsud 

Pandan Arang Boyolali” sangat menarik untuk diteliti. 
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BAB 11 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Mioma 

Mioma Uteri adalah neoplasma yang berasal dari otot uterus 

dan jaringan ikat yang menumpangnya sehingga dapat disebut juga 

dengan leiomioma, fibriomioma atau fibroid (Prawirohardjo Sarwono, 

2009). 

Mioma uteri adalah neoplasma jinak, yang berasal dari otot 

uterus yang disebut juga leiomioma uteri atau uteri fibroid. Dikenal 

dua tempat asal mioma uteri yaitu serviks uteri dan korpus uteri. 

Mioma uteri adalah tumor jinak otot rahim dengan berbagai 

komposisi jaringan ikat (Bagus, 2002). Mioma uteri adalah tumor 

jinak berasal dari miometrium. Mioma uteri belum pernah tumbuh 

pada wanita yang belum mengalami menstruasi. Setelah menopause 

hanya kira-kira 10% mioma yang masih bertumbuh. Mioma uteri 

belum pernah ditemukan sebelum terjadinya mentruasi. Sebagian besar 

mioma uteri ditemukan pada masa reproduksi oleh karena adanya 

rangsangan estrogen. Pada masa menopause mioma uteri akan 

mengalami pengecilan. Mioma uteri atau juga dikenal dengan 

leiomioma uteri atau fibroid adalah tumor jinak rahim yang paling 
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sering didapatkan pada wanita. Leiomioma berasal dari sel otot polos 

rahim dan pada beberapa kasus berasal dari otot polos pembuluh 

darah rahim. 

  

2. Etiologi 

Walaupun mioma uteri terjadi banyak tanpa penyebab, namun 

dari hasil penelitian Miller dan Lipschultz yang megutarakan bahwa 

terjadi mioma uteri tergantung pada sel-sel otot imatur yang terdapat 

pada “Cell Nest” yang selanjutnya dapat dirangsang, terus menerus 

oleh estrogen (Prawirohardjo Sarwono, 2009). 

Teori Mayer dan Snoo, rangsangan “sell nest” oleh estrogen, 

faktor: 

a. Tak pernah dijumpai sebelum menstruasi 

b. Atropi setelah menopause 

c. Cepat membesar saat hamil 

d. Sebagian besar masa reproduktif (Bagus, 2002). 

Penyebab dari mioma pada rahim masih belum diketahui. 

Beberapa penelitian mengatakan bahwa masing-masing mioma 

muncul dari 1 sel neoplasma soliter (satu sel ganas) yang berada 

diantara otot polos miometrium (otot polos di dalam rahim). Selain itu 

didapatkan juga adanya faktor keturunan sebagai penyebab mioma 

uteri. Pertumbuhan dari leiomioma berkaitan dengan adanya hormon 

estrogen. Tumor ini menunjukkan pertumbuhan maksimal selama 
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masa reproduksi, ketika pengeluaran estrogen maksimal. Mioma uteri 

memiliki kecenderungan untuk membesar ketika hamil dan mengecil 

ketika menopause berkaitan dengan produksi dari hormon estrogen. 

Apabila pertumbuhan mioma semakin membesar setelah menopause 

maka pertumbuhan mioma ke arah keganasan harus dipikirkan. 

Pertumbuhan mioma tidak membesar dengan pemakaian pil 

kontrasepsi kombinasi karena preparat progestin pada pil kombinasi 

memiliki efek anti estrogen pada pertumbuhannya. Perubahan yang 

harus diawasi pada leiomioma adalah perubahan ke arah keganasan 

yang berkisar sebesar 0,04%. 

3. Patofisiologi  

Mioma memiliki reseptor estrogen yang lebih banyak 

dibanding miometrium normal. Teori “Cell Nest” atau teori 

“Genitoblat” membuktikan dengan pemberian estrogen ternyata 

menimbulkan tumor fibromatosa yang berasal dari sel imatur. Mioma 

uteri terdiri dari otot polos dan jaringan yang tersusun seperti konde 

diliputi pseudokapsul. Mioma uteri lebih sering ditemukan pada 

nulipara, faktor keturunan juga berperan. Perubahan sekunder pada 

mioma uteri sebagian besar bersifat degeneratif karena berkurangnya 

aliran darah ke mioma uteri. Menurut letaknya, mioma terdiri dari 

mioma submukosum, intramuskular dan subserosum. 
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BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

A. Biodata 

Pengkajian dilakukan pada tanggal 10 Mei 2012 jam 06.00 WIB  

di bangsal Dahlia RSUD Pandan Arang. 

Pasien bernama Ny.R. umur 40 tahun, pendidikan terakhir SMP 

beragama islam, sebagai ibu rumah tangga, status sudah menikah, alamat 

Krapyak 01/01, penanggung jawab Tn S, 42 tahun, pendidikan SMA, 

beragama islam, pekerjaan Swasta, status sudah menikah, alamat krapyak. 

Diagnosa saat masuk rumah sakit dengan mioma uteri, saat pengkajian 

dilakukan pada Ny R diagnosa yang didapat mioma uteri. 

 

B. Analisa data  

Tabel 3.2 Analisa Data 

No/Tgl Dx Data fokus Problem Etiologi 

1/10mei 
2012 

1 DS: Pasien 
mengatakan 
nyeri pada 
vagina dan 
menjalar pada 
pinggang, P: 
mengeluarkan 
darah, Q:Senut-
Senut, R: vagina, 
S: 5, T: 1 jam 2x 
menit. 
DO: Ekspresi 

nyeri Penekanan 
syaraf 
sekitarnya 
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wajah yang 
menahan sakit. 
Sering 
memegang peut. 

1/10mei
2012 

2 DS: Pasien 
mengatakan 
susah BAK 
DO: Tampak 
memegang perut 

Gangguan 
eliminasi 

Penekanan 
tumor 

1/10mei
2012 

3 DS: Pasien 
mengatakan 
apakah 
penyakitnya 
sangat 
berbahaya? 
Pasien 
mengatakan 
takut kalau 
dioperasi 
DO: Pasien 
nampak tegang, 
Pasien bertanya 
tentang 
penyakitnya 

Cemas  Kurangnya 
pengetahuan  

  
 

Diagnosa keperawatan  

1. Nyeri berhubungan dengan penekanan mioma uteri pada saraf. 

2. Gangguan eliminasi berhubungan dengan penekanan tumor. 

3. Cemas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

 

A. Pengkajian  

Pada pembahasan laporan kasus ini dalam pengkajian penulis 

menggunakan metode wawancara pasien dan keluarga. Pemeriksaan fisik 

juga dilakukan dalam memperoleh data pasien. Melalui pemeriksaan 

diperoleh data yang valid dan sesuai kenyataan yang ada pada pasien saat 

itu. Sedangkan wawancara bila tidak terarah dan tidak fokus 

membutuhkan waktu yang lama dan bisa saja mengatakan yang tidak 

sebenarnya. Pengkajian pasien juga diperoleh dengan melihat status 

perkembangan kesehatan di ruangan. Data yang diambil adalah 

pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan laboratorium. 

 

B. Diagnosa 

1. Gangguan rasa nyaman (nyeri) berhubungan dengan nekrosis atau 

trauma jaringan dan refleks spasme otot sekunder akibat tumor. 

Nyeri adalah pengalaman sensori serta emosi yang tidak 

menyenangkan dan meningkat akibat adanya kerusakan jaringan yang 

aktual atau potensial, digambarkan dalam istilah seperti kerusakan 

(International Association for the Study of Pain) awitan yang tiba-tiba 

atau perlahan dari intensitas ringan sampai berat dengan akhir yang 
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dapat diantisipasi atau dapat diramalkan dan durasinya kurang dari 

enam bulan. Nyeri dapat didiagnosis berdasarkan laporan pasien saja 

karena kadang-kadang hanya hal tersebut yang merupakan tanda nyeri. 

Nyeri dapat juga menjadi etiologi yaitu faktor yang berhubungan untuk 

diagnosis keperawatan yang lain. 

2. Gangguan eliminasi berhubungan dengan penekanan tumor. Gangguan 

eliminasi adalah keadaan individu yang mengalami gangguan eliminasi 

urin. Penyebab yang multipel, meliputi obstruksi anatomis gangguan 

sensori atau motorik dan saluran kemih. Tingkat pemahaman tentang 

yang disampaikan tentang keamanan penggunaan pengobatan, 

pengendalian eliminasi, eliminasi urine kemampuan sistem 

perkemihan untuk menyaring sisa, menyimpan zat terlarut dan untuk 

mengumpulkan serta membuang urine dengan pola yang sehat.  

3. Cemas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang penyakit 

kanker serviks dan pengobatannya. Cemas adalah ketakutan terhadap 

suatu penyakit karena belum mengetahui sepenuhnya bagaimana 

keadaan dalam cemas, tidak ada atau kurangnya informasi 

pengetahuan tentang topik yang spesifik. Kecemasan muncul seketika 

karena adanya ketakutan terhadap penyakit yang diderita. Kurang 

pengetahuan ini boleh digunakan secara efektif sebagai etiologi 

diagnosis keperawatan, hal ini yang memfokuskan perilaku yang 

mengidentifikasikan keraguan pada diri sendiri, konflik dalam 

pengambilan keputusan, ansietas dan yang lain sebagainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari telaah pustaka yang penulis lakukan maka dapat diperoleh 

kesimpulan: Mioma uteri adalah neoplasma yang berasal dari otot uterus 

dan jaringan ikat yang menumpangnya sehingga dapat disebut juga dengan 

leiomioma, fibriomioma atau fibroid. Mioma uteri termasuk neoplasma 

jinak, yang berasal dari otot uterus yang disebut juga dengan dua tempat 

yaitu serviks uteri dan korpus uteri. Asuhan keperawatan pada pasien 

dengan gangguan reproduksi mioma uteri adalah suatu tindakan 

keperawatan mulai dari pengkajian data, menentukan diagnosa yang 

muncul, membuat rencana tindakan, lalu mengimplementasikan dan 

terakhir mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Pada Ny. R dapat 

ditegakkan 3 masalah yaitu nyeri, gangguan eliminasi dan cemas karena 

kurangnya pengetahuan tentang mioma uteri. Setelah dilakukan tindakan 

maka hasil evaluasi yang diperoleh semua masalah teratasi sebagian 

sehingga intervensi tetap dilanjutkan. 

 

B.  Saran 

Memberikan asuhan keperawatan harus lebih maksimal agar hasil 

yang dicapai dapat terwujud sesuai keinginan dan mengupayakan terhadap 
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pasien agar menjaga kesehatan mereka supaya tidak ada orang yang sakit 

serupa seperti mioma uteri. Memberikan motivasi pendidikan kesehatan 

tentang mioma uteri, bagaimana mioma uteri itu bisa tumbuh di serviks, 

untuk kita semua, memberikan semaksimal mungkin untuk kesehatan bagi 

kita sendiri maupun orang lain atau pasien. Bagi pasien yang mengalami 

kesakitan hendaknya secepat mungkin untuk memeriksa keadaan 

tubuhnya. Selain itu, sekiranya pasien belum mengetahui tentang apapun 

untuk menanyakan ke pihak kesehatan setempat. Peningkatan pelayanan di 

Rumah Sakit hendaknya ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan agar 

pasien yang dirawat memperoleh kepuasan dan cepat sembuh. 

Bagi pelayanan kesehatan akan merasa puas bila melihat pasien 

yang dirawat sembuh total dan merasakan kebahagiaan itu muncul bila 

melihat orang yang kesakitan menjadi sembuh total, kekeluargaan akan 

muncul sewaktu pasien dirawat dan kami merawatnya. Kedepannya kami 

akan memajukan untuk pelayanan kesehatan seperti mengutamakan pasien 

dan tidak membeda-bedakan antara pasien dengan pasien yang lain. 
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