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Abstrak
Latar belakang.Penyakit kanker menjadi penyebab kematian keenam di Indonesia. Kanker
merupakan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti, tetapi dipengaruhi banyak
faktor resiko, seperti merokok, diet yang tidak sehat, faktor lingkungan obesitas, kurangnya
aktifitas fisik, dan strees, dan kematian akibat kanker payudara di Indonesia mencapai 20.052 atau
sebesar 1,41%, dengan tingkat kejadian 20,25 per 100.000 penduduk Indonesia dan menempati
urutan 45 di dunia. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh teknik imajinasi terbimbing
terhadap intensitas nyeri pada post operasi kanker payudara. Metode penelitian. Desain yang
digunakan adalah penelitian dengan ddesain quasi experimen jumlah populasi selama 3 bulan
adalah 22 pasien, pengambilan sample dengan menggunakan tehnik total sampling. Analisa data
dalm penelitian ini menggunakan pre tes – post tes dan hubungan kedua variable ini dianalisa
menggunakan paired T-Test. Hasil penelitian. Hasil pengujian dengan menggunakan rumus
Paired T-Test didapatkan nilai probabilitas atau Sig. (2-tailed) = 0.00, maka dapt diartikan nilai
probabilitas nya atau Sig. < 0.05, terdapat perbedaan yang signifikan antara skala nyeri pretes dan
postets, yang berarti terdapat pengaruh pemberian imajinasi terbimbing dalam menurunkan skala
nyeri pada pasien post op kanker payudara. Kesimpulan. Teknik imajinasi terbimbing efektif
dalam menurunkan nyeri pada asuhan keperawatan post operasi kanker payudara
Kata kunci: Imajinasi Terbimbing, Kanker Payudara, Nyeri

PAIN MANAGEMENT THROUGH GUIDED IMAGINATION IN
REDUCING PAIN ON NURSING UPBRINGING POST BREAST CANCER
SURGERY
Abstract
Background. Cancer is the sixth leading cause of death in Indonesia. Cancer is a disease whose
exact cause is unknown, but it is influenced by many risk factors, such as smoking, unhealthy diet,
environmental factors of obesity, lack of physical activity, and stress, and deaths from breast
cancer in Indonesia reached 20,052 or 1.41% , with an incidence rate of 20.25 per 100,000
Indonesian population and ranks 45th in the world. Research purposes. To determine the effect of
guided imagination techniques on pain intensity in postoperative breast cancer. Research
methods. The design used was a study with a quasi-experimental design population for 3 months
was 22 patients, sampling using a total sampling technique. Data analysis in this study used pretest - post-test and the relationship between these two variables was analyzed using paired T-Test.
Research result. The test results using the Paired T-Test formula obtained the probability value or
Sig. (2-tailed) = 0.00, then it means the probability value or Sig. <0.05, there is a significant
difference between the pretest and postets pain scale, which means there is an influence of
providing guided imagination in reducing pain scale in post-op breast cancer patients.
Conclusion. Guided imagination techniques are effective in reducing pain in breast cancer
postoperative nursing care
Keywords : Breast Cancer, Guided Imagination, Pain
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orang (30,7%) dan tidak bekerja

karyawan swasta / wiraswasta yaitu

sebanyak 2 pasien (15,3%).

sebanyak 4 pasien (61,5%). Yang

3. Hubungan pemberian imajinasi

bekerja

sebagai

PNS

3

pasien

terbimbing

(23.0%), sebagai petani sebanyak 4

dengan

penurunan

tingkat nyeri pada pasien post op
kanker payudara

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan jenis pekerjaan
No

Responden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Skala
Pretes
4
3
4
4
5
4
6
7
4
4
6
6
8

nyeri Skala nyeri Posttest
2
3
3
4
3
3
2
4
2
2
4
3
8

TabelHasil Uji Stasistik Paired T-Test
T-Test
Paired Samples Correlations
N
Pair 1

pretest & posttest

Correlation
13

Sig.
0.672

0.012

df

Sig. (2-tailed)

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean

pretest -

Pair 1

posttest

1.692

SD

SEM

1.251

0.347
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bahwa

hasil
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t
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Upper
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2.448
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12
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imajinasi terbimbing.
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