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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. S DENGAN GANGGUAN 

SISTEM SENSORI VISUAL: PRE DAN POST OPERASI KATARAK 

DI RUANG CEMPAKA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

PANDANARANG BOYOLALI 

 

(Retno Usmarula, 2013) 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Katarak merupakan kondisi terjadinya kekeruhan pada lensa mata. 

Kejadian katarak sering ditemukan pada masa lansia dan biasanya terjadi karena 

proses penuaan. Angka kejadian kasus katarak termasuk tertinggi yang dapat 

menyebabkan kebutaan.  

Tujuan : Untuk mengetahui pengkajian pada pasien katarak, mengetahui diagnosa 

keperawatan pada pasien pre dan post operasi katarak, mengetahui tindakan pada 

pasien pre dan post perasi katarak, mengetahui evaluasi tindakan yang telah dilakukan 

pada pasien pre dan post operasi katarak. 

Metode : Penulis menggunakan metode studi kasus  pada Tn. S dengan katarak yang 

meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi keperawatan serta 

pendokumentasian asuhan keperawatan 

Hasil : Berdasarkan studi kasus ditemukan pandangan kabur dan klien mengatakan 

cemas menghadapi operasi. Setelah operasi ditemukan adanya nyeri pada luka 

operasi. Keluarga juga menanyakan tentang perawatan lanjut setelah operasi. Telah 

dilakukan asuhan keperawatan meliputi penanganan gangguan sensori, 

menghilangkan kecemasan, mengurangi nyeri, mencegah resiko terjadinya infeksi 

dan pemberian informasi perawatan setelah operasi katarak. Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil gangguan sensori penglihatan 

berkurang, klien sudah tidak cemas, nyeri dirasakan berkurang dari 5 menjadi 3, 

infeksi luka tidak terjadi, dan pengetahuan klien tentang perawatan luka juga 

meningkat.  

Kesimpulan : Pada asuhan keperawatan dengan kasus operasi katarak hal yang perlu 

dilakukan setelah tindakan operasi adalah pentingnya pemberian informasi tentang 

perawatan dirumah setelah dilakukan operasi. Hal ini penting untuk diinformasikan 

karena sebagian besar masyarakat belum memahami hal tersebut. Perawatan yang 

benar setelah operasi katarak dapat mencegah terjadinya masalah setelah 

pembedahan. 

 

Kata Kunci : katarak, gangguan sensori, kecemasan, nyeri, infeksi, kurang 

pengetahuan. 
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NURSING CARE OF MR. S WITH VISUAL SENSORY 

SYSTEMS DISORDER: PRE AND POST CATARACT SURGERY AT 

HOSPITAL OF PANDAN ARANG BOYOLALI 

 

(Retno Usmarula, 2013) 

 

ABSTRACT 

 

Background : Cataract is a condition of cloudiness in the lens of the eye. 

Incidence of cataract is often found in the elderly because of the aging process. 

The incidence of cataract cases among the highest that can cause blindness.  

Aim : To determine the nursing care in patients with cataract surgery include 

assessment, intervention, implementation, and evaluation of nursing.  

Methods : The author uses the method of the case study is a Mr. S this data is 

retrieved by means or interviews, examination, observation activities and 

circumstances as well as gain enteri diagnostic report and worperatron with 

colleague. 

Results : The case study of blurred vision and found says clients worried about 

the operation. After surgery the pain was found in the surgical wound. The family 

also asked about further treatment after surgery. Nursing care has been carried out 

covering the handling of sensory disorders, relieve anxiety, reduce pain, prevent 

the risk of infection and the provision of care after cataract surgery. After 3x24-

hour nursing care for the results obtained sensory disturbance of vision is reduced, 

the client has not worry, perceived pain was reduced from 5 to 3, wound infection 

did not occur, and the client's knowledge of wound care is also increasing. 

Conclusion : In the case of nursing care is necessary for cataract surgery 

performed providing information about care after surgery it is important to be 

informed because there are many people who do not know about it. Care after 

cataract surgery can prevent the non-occurrence of problems after surgery.  

Keywords : cataract, sensory disturbances, anxiety, pain, infection, lack of 

knowledge. 
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A. Latar Belakang 

Mata dapat dikatakan sebagai bagian dari pancaindra yang paling 

penting, dari mata kita dapat melihat, belajar dan melakukan semua kegiatan 

dengan optimal. Mata merupakan jendela otak karena 90% informasi yang di 

peroleh otak berasal dari mata. Jika pada system penglihatan mengalami 

gangguan maka akan berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari. 

WHO memperkirakan 12 orangmenjadi buta setiap menit di dunia, dan 

4 orangdiantaranya berasal dari asia tenggara. Bila dibandingkan dengan 

angka kebutaan Negara-negara di regional Asia Tenggara,angka kebutaan di 

Indonesia (1,5%) adalah yang tertinggi (Bangladesh 1%,India 0,7%,Thailand 

0,3%). Menurut Badan Penelitian dan Pengembanga  Kesehatan Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia (2008), proporsi penduduk umur 30 tahun ke 

atas dengan katarak menurut kabupaten/provinsi jawatengah adalah 5,2% dari 

total penduduk jawatengah menderita katarak baik yang telah didiagnosa oleh 

tenaga kesehatan atau yang baru ditemukan tanda-tanda katarak. Sedangkan di 

Kabupaten Boyolali ditemukan total 16,9% dari jumlah penduduk yang 

menderita katarak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakangpenulis merumuskan masalah bagaimana 

cara memberikan asuhan keperawatan yang komperhensif pada pasien dengan 

katarak baik  sebelum maupun sesudah dilakukan tindakan operasi. 

C. Pengertian 

Katarak merupakan kekeruhanlensa mata atau kapsul lensa yang 

mengubah gambaran yang diproyeksikan pada retina (Istiqomah,2003). 

Menurut Nugroho (2011). Kelainan ini bukan suatu tumor atau pertumbuhan 

jaringan di dalam mata,akan tetapi keadaan lensa yang menjadi berkabut 

(Ilyas, 2004). 

Katarak sendiri diumpamakan seperti penglihatan yg tertutup airterjun 

akibat kerunhya lensa (Tamsuri,2004) biasanya kekeruhan mengenai kedua 

mata dan berjalan progresif ataupun dapat tidak mengalami perubahan dalam 

waktu yang lama. 
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D. Patofisiologi 

Menurut Kowalak (2003), patofoiologi katarak dapat bervariasi 

menurut masing-masing bentuk katarak. Katarak senilis memperlihatkan bukti 

adanya agregasi protein, cedera oksidatif dan peningkatan pigmentasi di 

bagian tengah lensa, selain itu pada katarak traumatika dapat terjadi inflamasi 

atau fagositosis lensa ketika lensa mata mengalami rupture (Kowalak, 2003). 

Sedangkan mekanisme katarak komplikasi bervariasi menurut proses 

penyakitnya, sebagai contoh pada penyakit diabetes mellitus akan terjadi 

peningkatan kadar glukosa dalam lensa yang kemudian menyebabkan lensa 

mata menyerap air (Kowalak, 2011) sedangkan katarak kongenital merupakan 

bentuk yang memberikan tantanggan khusus. 

Tamsuri (2003) mengungkapkan bahwa secara kimiawi pembentukan 

katarak ditandai dengan berkurangnya ambilan oksigen dan bertambahnya 

kandungan air yang kemudian diikuti dengan dehidrasi. Kandungan natrium 

dan kalsium bertambah, sedangkan kalium, asam askorbat serta protein 

menjadi berkurang. 

Menurut Istiqomah (2003), lensa mata berisi 65% air, sisanya berupa protein 

dan mineral penting. Katarak terjadi pada saat penurunan ambilan oksigen dan 

penurunan air. Dilain sisi terjadi peningkatan kadar kalsium dan berubahnya 

protein larut menjadi tidak dapat larut. Pada kondisi tersebut akan 

menyebabkan gangguan metabolisme pada lensa mata. Gangguan 

metabolisme ini akan mengakibatkan perubahan kandungan bahan-bahan yang 

ada di dalam lensa. Perubahan inilah yang pada akhirnya menyebabkan 

kekeruhan lensa.Kekeruhan dapat berkembang sampai di berbagai bagian 

lensa atau kapsulnya. 

E. Penatalaksanaan 

a. Extracapsular Cataract Ekstraktie (ECCE) 

Korteks dan nucleus diangkat, kapsul posteriorditinggalkan untuk 

mencegah prolaps viterus, untuk melindungi retina dari sinar ultraviolet dan 

memberikan sokongan utuk implantasi lensa intraokuler. ECCE paling sering 

dilakukan karena memungkinkan dimasukannya lensa intraokuler ke dalam 
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kapsul yang tersisa. Setelah pembedahan diperlukan koreksi visus lebih lanjut. 

Visus basanya pulih dalam tiga bulan setelah pembedahan. Tehnik yang sering 

digunakan dalam ECCE adalah fakoemulsifikasi, jaringan dihancurkan dan 

debris diangkat melalui pengisapan (suction) (Istiqomah,2003). 

b. Intracapsula Cataract Extractie (ICCE) 

Pada pembedahan jenis ini lensa diangkat seluruhnya. Keuntungan dari 

prosedur adalah kemudahan prosedur ini dilakukan, sedangkan kerugiannya 

mata beresikotinggi mengalami retinal detachmentdan mengangkat struktur 

penyokong untuk penanaman lensa intraokuler.Salahsatu tehnik ICCE adalah 

menggunakan cryosurgery, lensa dibekukan dengan probe superdingin dan 

kemudian diangkat. Menurut (Ilyas,2003) pembedahan dengan cara ini 

mengurangi penyulit yang sering terjadi pada tehnik ECCE.  

F. Pemeriksaan Penunjang 

Uji laboratorium kultur dan smear kornea atau konjungtiva dapat 

digunakan untuk mendiagnosa tentang infeksi. (Muttaqin dan Sari, 2009) 

Slitlamp memungkinkan dapat digunakan untuk pemeriksaan struktur anterior 

mata dalam gambaran mikroskopis. Dalam pemeriksaan mata yang 

komprehensif perlu dilakukan pengkajian TIO (Tekanan Intra Okuler).Alat 

yang dapat digunakan untuk mengukur TIO yaitu tonometer schiotz. 

Pengukuran ini hanya dilakukan pada pasien yang berusia lebih dari 40 tahun. 

Oftalmoskopi jugadapat digunakan untuk pemeriksaan mata bagian dalam. 

G. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa preoperasi : 

a. Gangguan persepsi sensori: penglihatan berhubungan dengan penurunan 

tajam penglihatan  (Carpernito, 2009).  

b. Kecemasan berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang kejadian 

operasi (NANDA, 2011).  

Diagnosa postoperasi : 

a. Nyeri berhubungan dengan luka postoperasi (Carpernito, 2009). 

b. Resiko infeksi berhubungan dengan peningkatan kerentanan, sekunder 

akibat interupsi bedah pada permukaan mata (Carpenito, 2009).  
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c. Defisit pengetahuan perawatan dirumah berhubungan dengan terbatasnya 

informasi (Carpernito, 2009).  

H. Pengkajian 

Pengkajian dilakukan pada tanggal 2 Mei 2013 jam 14.30 di ruang 

Cempaka RSUD Pandanarang Boyolali pengkajian didapat melalui 

wawancara dengan pasien, keluarga dan melalui data status pasien. 

1. Identitas 

Identitas pasien bernama Tn. S, berumur 65tahun, jenis kelamin laki-

laki, bersuku bangsa Jawa, beragama Islam, status kawin, pendidikan 

terakhir SD,bekerja sebagai petani, Tn.S saat ini tinggal di Kedung Wuluh 

RT 13 RW3, Temon,Simo, Boyolali. 

2. Riwayat penyakit 

a. Keluhan utama 

Mata tidak dapat digunakan untuk melihat dengan baik, pandangan 

kabur tidak jelas, terlihat silau dan kemerah-merahan. 

b. Riwayat penyakit sekarang 

Pasien mengungkapkan bahwa kondisi matanya tidak dapat 

digunakan untuk melihatdengan jelas terutama pada mata sebelah 

kanan. Yang terlihat hanya samar-samar dan warna kemerah-merahan 

dan tak jelas.Hal ini dirasakan pasien sejak 3 bulan yang lalu. 

I. Pemeriksaan Fisik 

Keadaan umum sedang.Kesadaran compos mentis. Tekanan darah 

130/90 mmHg, nadi 82x/ menit, suhu 36C, respirasi 22x/ menit. Pada 

pemeriksaan, mata di dapat bentuk simetris, terlihat warna kehitaman disekitar 

kedua mata, konjuctiva tidak anemis, seklera tidak ikterik, pupil warna putih 

keruh. 

J. Pemeriksaan Penunjang 

Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb : 14,2 g/dl,Hematroktit 

: 4,8 %,Trombosit : 223 10*/uL,Eritrosit : 4,98 10*6/uL,Urium : 37 

mg/uL,Creatinin : 13 mg/uL. 
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K. Data Fokus 

Data fokus preoperasi data subjektif : Pasien mengatakan pandangan 

mata samar-samar, kemerah-merahan dan silau. Pasien juga mengatakan 

merasa cemas menghadapi tindakan operasi yang akan datang. Data objektif : 

Pasien nampak hanya melihat ke satu arah, pasien terlihat bingung terhadap 

lingkungan sekitar, pasien juga nampak cemas. 

Data fokus postoperasi dari wawancara dan dari penglihatan 

didapatkan Data subjektif : Pasien mengatakan mata kanan terasa nyeri senut-

senut. P: luka operasi, Q: nyeri senut-senut, R: mata kiri, S: 5, T: hilang 

timbul. Pasien mengatakan tidak mengetahui tentang perawatan luka setelah 

operasi.Pasien dan keluarga menanyakan tentang perawatan dirumah. Data 

objektif :Terlihat mata kanan tertutup kassa setelah operasi, klien tampak 

bingung. 

L. Daiagnosa keperawatan 

Preoperasi 

1. Gangguan perubahan persepsi sensori: (penglihatan) berhubungan 

denganperubahan penerimaan sensori. 

2. Kecemasan berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang 

kejadianoperasi. 

Postoperasi 

1. Nyeri berhubungan dengan luka postoperasi. 

2. Resiko infeksi berhubungan dengan peningkatan kerentanan, sekunder 

akibat interupsi bedah pada permukaan mata.  

3. Defisit pengetahuan perawatan dirumah berhubungan dengan 

terbatasnya informasi.  

M. Hasil Evaluasi 

Preoperasi 

Diagnosa pertama yaitu Gangguan perubahan persepsi sensori: 

(penglihatan) berhubungan dengan perubahan penerimaan sensori, dengan 

hasil evaluasi pasien mengatakan gangguan penglihatan dirasakan minimal, 

pasien tampak menggunakan sensori pendengaran untuk memperhatikan, 
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masalah teratasi sebagian, sehingga intervensi dilanjutkan. Diagnosa yang 

kedua kecemasan berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang 

kejadianoperasi setelah dievaluasi didapatkan evaluasi keperawatan berupa 

pasien mengatakan siap untuk operasi, pasien tampak tenang, masalah teratasi 

sehingga intervensi dihentikan. 

 

Postoperasi 

Untuk diagnose pertama Nyeri berhubungan dengan luka postoperasi, 

didapatkan respon evaluasi pasie nmengatakan nyeri berkurang, keadaan 

umum baik, skala nyeri 3, nyeri teratasi sebagian maka intervensi di lanjutkan. 

Evaluasi untuk diagnosa yang kedua yaitu resiko infeksi berhubungan dengan 

peningkatan kerentanan, sekunder akibat interupsi bedah pada permukaan 

mata. Didapatkan respon evaluasi pasien mengatakan kondisinya lebih terasa 

nyaman, tidak ada tanda infeksi, kondisi luka baik, masalah teratasi, maka 

intervensi dipertahankan. 

Evaluasi diagnosa ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan 

terbatasnya informasi. Didapatkan data evaluasi pasien dan keluarga 

mengatakan memahami dengan apa yang telah dijelaskan, Pasien dan keluarga 

nampak kooperatif serta antusias, masalah teratasi, sehingga intervensi 

dihentikan. 

M. Simpulan 

Diperoleh pengalaman nyata dalam penerapan Asuhan Keperawatan yang 

komperhensif pada pasien pre dan post operasi katarak, dengan penyusunan 

karya tulis ini dapat : 

1. Pada pengkajian kasus gangguan system sensori visual : pre dan post 

operasi katarak ditemukan data sebagai berikut : 

a. Pasien mengungkapkan bahwa kondisi matanya tidak dapat digunakan 

untuk melihat dengan jelas terutama pada mata sebelah kanan yang 

terlihat hanya samar-samar, warna kemerah-merahan dan tidak jelas.  

b. Keluarga mengungkapkan bahwa tidak ada dari anggota keluarga 

yang mengalami penyakit seperti yang diderita oleh pasien saat ini. 
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hasil wawancara dengan keluarga mengungkapkan bahwa keluarga 

tidak ada riwayat hipertensi maupun diabetes mellitus begitupula 

dengan pasien. Hasil cek laboratorium kadar gula darah klien dalam 

batas normal. Pasien menyangkal terjadi riwayat kecelakaan atau 

cidera lainnya. 

c. Dalam pengkajian pola fungsional Gordon ditemukan 3 gangguan 

diantaranya pada pengkajia pola aktivitas dan latihan,sebelum sakit 

pasien ampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan, setelah 

sakit pasien beraktivitas sehari-hari dengan bantuan keluarga atau 

orang lain. Pada pengkajian pola kognitif dan sensori pasien tidak 

mengetahui secara jelas tentang penyakit yang diderita dan tindakan 

yang diperlukan. Selain itu ditemukan gangguan pada pola koping dan 

stress, pasien mengatakan cemas dengan keadaan yang dialaminya 

terhadap sesuatu yang akan terjadi selanjutnya mengenai tindakan 

operasi. 

2. Didapatkan diagnosa pre dan post operasi katarak sebagai berikut : 

Diagnosa pre operasi 

a. Gangguan persepsi sensori (penglihatan): berhubungan dengan 

perubahan penerimaan sensori. 

b. Kecemasan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang 

kejadian operasi. 

 

Diagnosa post operasi 

a. Nyeri berhubungan dengan luka postoperasi. 

b. Resiko infeksi berhubungan dengan peningkatan kerentanan 

sekunder, akibat interupsi bedah pada permukaan mata. 

c. Defisit pengetahuan perawatan dirumah berhubungan dengan 

kurangnya informasi 
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3. Tindakan keperawatan pada pasien pre dan post operasi katarak adalah 

sebagai berikut : 

Tindakan keperawatan pre operasi 

a. Diagnosa : Gangguan persepsi (sensori) : penglihatan berhubungan 

dengan perubahan penerimaan sensori. 

Tindakan keperawatan yang telah penulis lakukan sesuai dengan 

rencana keperawatan yang telah ditetapkan yaitu pengkajian 

ketajaman penglihatan untuk mengetahui kemampuan visual klien. 

Menganjurkan penggunaan alternatif rangsang untuk meningkatkan 

stimulus terhadap lingkungan.Mencegah sinar yang menyilaukan 

untuk mencegah distress.Menganjurkan keluarga ada yang menemani 

klien untuk membantu pemenuhan kebutuhan klien dan mengurangi 

resiko terjadinya cidera. 

b. Diagnosa : Kecemasan berhubungan dengan kurangnya informasi 

tentang kejadian operasi. 

Tindakan keperawatan yang telah penulis lakukan sesuai dengan 

rencana keperawatan yang telah ditetapkan yaitu pengkajian tingkat 

kecemasan, untuk mengetahui kecemasan klien. Mendorong klien 

mengungkapkan perasaannya, hal ini dapat mengurangi rasa cemas 

pada klien.Menjelaskan gambaran yang terjadi pada saat pembedahan, 

peningkatan pemahaman tentang kejadian yang mungkin terjadi dapat 

menurunkan kecemasan.Memberikan kesempatan klien untuk 

bertanya, dapat memerjelas pemahaman dan menurunkan kecemasan. 

Tindakan keperawatan postoperasi : 

a. Diagnosa : Nyeri berhubungan dengan luka postoperasi. 

Tindakan keperawatan yang telah penulis lakukan sesuai dengan 

rencana keperawatan yang telah ditetapkan yaitu pengkajian nyeri 

klien, untuk mengetahui derajat nyeri klien. Mengajarkan teknik 

relaksasi, dapat menurunkan intensitas nyeri.Memberikan posisi yang 

nyaman, posisi yang tepat mempengaruhi perasaan nyeri.Melakukan 

kolaborasi pemberian antalgesik, untuk mengurangi nyeri dengan 
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menaikkan ambang nyeri. Memonitor kenyamanan manajemen nyeri, 

untuk dapat memantau perkembanagan dan memberikan rasa aman. 

b. Diagnosa : Resiko infeksi berhubungan dengan peningkatan 

kerentanan sekunder, akibat interupsi bedah pada permukaan mata. 

Tindakan keperawatan yang telah penulis lakukan sesuai dengan 

rencana keperawatan yang telah ditetapkan yaitu, menganjurkan 

istirahat yang cukup meminimalisir terjadi infeksi.Memeberikan 

asupan nutrisi cukup, untuk meningkatkan imunitas tubuh. 

Mengajarkan teknik aseptik, untuk mencagah terhindar dari infeksi, 

memonitor tanda-tanda infeksi, berguna memantau perkembangan 

klien. Kolaborasi pemberian antibiotic, meningkatkan imun tubuh 

klien. 

c. Diagnosa :Defisit pengetahuan perawatan dirumah berhubungan 

dengan terbatasnya informasi. 

Tindakan keperawatan yang telah penulis lakukan sesuai dengan 

rencana keperawatan yang telah ditetapkan yaitu pengkajian tingkat 

pengetahuan keluarga, untuk mengetahui pemahaman keluarga 

tentang penyakit yang diderita klien.Menjelaskan tindakan yang 

diperbolehkan dan yang perlu dihindari, meningkatkan pemahaman 

keluarga.Memberikan kesempatan pada klien untuk bertanya. 

4. Evaluasi tindakan yang telah dilakukan pada pasien pre dan post operasi 

katarak 

Evaluasi tindakan preoperasi : 

a. Diagnosa gangguan persepsi (sensori): penglihatan berhubungan 

dengan perubahan penerimaan sensori. Telah dilakukan evaluasi 

dengan respon klien mengatakan kebutuhan terpenuhi dengan bantuan 

keluarga, keadaan umum klien baik. Maka diambil kesimpulan 

masalah teratasi, sehingga intervensi dihentikan. 

b. Diagnosa kecemasan berhubungan dengan kurangnya informasi 

tentang kejadian operasi. Telah dilakukan evaluasi dengan respon 

pasien mengungkapkan siap untuk menjalani operasi, klien tampak 
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tenang. Maka dapat disimpulkan masalah teratasi, sehingga intervensi 

dihentikan. 

Evaluasi tindakan postoperasi : 

a. Diagnosa nyeri berhubungan dengan luka postoperasi. Telah 

dilakukan evaluasi dengan respon pasien mengatakan nyeri terasa 

berkurang, keadaan umum klien baik, skala nyeri tiga. Maka dapat 

disimpulkan masalah teratasi sebagian, sehingga intervensi 

dilanjutkan: anjurkan istirahat cukup dan anjurkan melakukan teknik 

relaksasi. 

b. Diagnosa resiko infeksi berhubungan dengan peningkatan kerentanan 

sekunder, akibat interupsi bedah pada permukaan mata. Telah 

dilakukan evaluasi dengan respon pasien mengungkapkan dalam 

kondisi nyaman dan tidak ada tanda infeksi, kondisi luka baik. Maka 

dapat disimpulkan masalah teratasi, sehingga intervensi dihentikan. 

c. Diagnosa Defisit pengetahuan perawatan perawatan dirumah 

berhubungan dengan terbatasnya informasi. Telah dilakukan evaluasi 

dengan respon keluarga klien paham mengenai perawatan dirumah, 

keluarga kooperatif dan antusias. Maka dapat disimpulkan masalah 

teratasi, sehingga intervensi dihentikan. 
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