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INTISARI 

  

Soft Tissue Tumor (STT) adalah benjolan atau pembengkakan yang 

abnormal yang disebabkan oleh neoplasma dan non-neoplasma (Smeltzer, 2002). 

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Asuhan Keperawatan pada Ny. “S” Dengan Soft 

Tissue Tumor di Ruang Edelweis RST dr. Soedjono Magelang”. Berdasarkan 

laporan rawat inap di tahun 2015-2018 tercatat 568 penderita soft tissue tumor 

yang menginap dan menjalani operasi. Sebanyak 214 menginap dan menjalani 

operasi di ruang Edelweis. 

Asuhan keperawatan dilaksanakan selama 3 x 24 jam mulai tanggal 2 Juli 

2018, pukul 07.00 WIB sampai tanggal 4 Juli 2006, pukul 07.00 WIB dengan 

tujuan mendapatkan pengalaman nyata dalam melaksanakan asuhan keperawatan 

klien dengan Soft Tissue Tumor. Metode yang digunakan dalam studi kasus ini 

adalah metode deskriptif dengan pemaparan kasus dan menggunakan pendekatan 

proses keperawatan. 

Masalah keperawatan yang muncul sesuai dengan prioritas yaitu: Cemas 

berhubungan dengan ketidaktahuan tentang penyakitnya, Nyeri berhubungan 

dengan luka operasi, resiko infeksi berhubungan dengan terputusnya jaringan 

kulit. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang disusun dan disesuaikan 

dengan kondisi klien. Pada evaluasi hasil didapatkan semua tujuan tercapai. 

Adapun faktor pendukung dari asuhan keperawatan yang dilakukan yaitu sikap 

kooperatif dari klien dan keluarga, adanya kerjasama yang baik antar perawat, 

serta tim kesehatan lainnya, Faktor penghambatnya adalah kurang lengkapnya 

pendokumentasian serta belum dilakukannya pemeriksaan penunjang selanjutnya.  

Kesimpulan dari asuhan keperawatan ini mengacu pada tujuan yaitu penulis 

mendapatkan pengalaman nyata dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

klien Soft Tissue Tumor dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. 

Saran yang dapat penulis sampaikan pada pasien dibutuhkan perawatanluka yang 

baik dan menemani klien dalam memberikanmotivasi diruang induksi atau pre 

operasi sangatlah membantu dalam klien mempersiapkan kondisi psikis menuju 

meja operasi. 


