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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Menurut American Society of Anesthesiologist Practices Guidelines for 

Acute Pain Management di dalam konteks post-op, nyeri akut didefinisikan 

sebagai nyeri yang muncul pada pasien post-op. Garimella, V., & Cellini, C. 

(2013). Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang 

menganggu aktifitas dan mood pasien akibat dari kerusakan jaringan yang 

dialami pasien. Garimella, V., & Cellini, C. (2013). 

Menurut Chou, R., Gordon, D. B., & De Leon-Casasola, O. A, dkk. (2016), 

lebih dari 80% pasien yang telah dioperasi, sekitar 75% dari pasien tersebut 

melaporkan nyeri post-op dengan tingkatan nyeri sedang, berat ,dan ekstrim. 

Dari data yang diperoleh peneliti selama magang di Siloam Hospitals 

Manado (SHMN) dari Januari 2017 hingga Juni 2017, peneliti mendapati bahwa 

sudah dilakukan penelitian mengenai dokumentasi pengkajian nyeri pada 

pasien post-op namun belum pernah ada dilaksanankan penelitian mengenai 

pelaksanaan pengkajian nyeri pada pasien post-op di lapangan sesuai dengan 

Standart Operational Prosedure (SOP) yang ada di SHMN. Dari hasil 

penelitian sebelumnya mengenai dokumentasi pengkajian nyeri selama bulan 

Januari hingga Juni diperoleh angka 100% di dalam tingkat dokumentasi.  Dan 

alasan peneliti memlih nurse station 5.2 adalah karena ruangan ini memiliki 

jumlah pasien terbanyak, karena nurse station ini khusus menangani pasien 
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Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS), dan memiliki pasien post-op 

terbanyak. Dengan tingginya beban kerja akibat tingginya angka keluar-masuk 

pasien, serta jumlah pasien yang lebih banyak jika dibandingkan dengan nurse 

station yang lainnya yang ada di SHMN, maka peneliti tertarik mengkaji 

gambaran pelaksanaan pengkajian nyeri pada pasien post-op di nurse station 

5.2. 

Menurut The Hospitals Consumer of Health Providers and System 

(HCAHPS) pengukuran tingkat kepuasan pasien didalam penaganan nyeri 

selama dirumah sakit yang akan menyebabkan perubahan didalam kompensasi 

yang diterima rumah sakit. Penanganan nyeri yang memadai menyebabkan 

lebih singkatnya perawatan di rumah sakit, mengurangi biaya rumah sakit, dan 

meningkatkan kepuasan pasien. Sebagai hasilnya penanganan nyeri post-op 

adalah salah satu faktor untuk mengukur kualitas rumah sakit.Garimella, V., & 

Cellini, C. (2013).   

Sebagai seorang perawat yang bekerja berhadapan dengan manusia lain kita 

harus sama-sama mulai belajar untuk melayani dengan kasih. Penulis 

menambahkan ayat dari Roma 12:2 “Janganlah kamu menjadi serupa dengan 

dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat 

membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada 

Allah dan yang sempurna. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pelaksanaan pengkajian nyeri pada pasien post-op yang sesuai dalam 

standar pelayanan keperawatan dan (SOP) sebagai salah satu ukuran 

keberhasilan pelayanan keperawatan. Berdasarkan data yang didapatkan dari 

pain nurse di Siloam Hospitals Manado selama bulan Januari hingga Juni, pada 

tingkat dokumentasi pengkajian nyeri oleh perawat di SHMN telah mencapai 

tingkat 100% pada tingkat dokumentasi, namun belum ada penelitian yang lebih 

spesifik mengkaji mengenai bagaimana gambaran pelaksanaan pengkajian 

nyeri sesuai dengan SOP pada pasien post-op yang baru kembali dari ruang 

operasi di Nurse Station 5.2, sehingga belum diketahui secara pasti mengenai 

gambaran pelaksanaan pengkajian nyeri oleh perawat pada pasien post-op yang 

baru kembali dari ruangan operasi menuju ke ruangan perawatan. 

Kepatuhan perawat dalam pelaksanaan pelaksanaan pengkajian nyeri pada 

pasien post-op sesuai dengan SOP pelayanan keperawatan pada prinsipnya 

adalah bagian dari kinerja dan perilaku individu dalam bekerja sesuai dengan 

tugasnya didalam organisasi, dan biasanya berkaitan dengan kepatuhan Ulum, 

M. M., & Wulandari, R. D. (2013). Para petugas penyedia pelayanan kesehatan 

profesional cenderung untuk meremehkan nyeri yang diungkapkan oleh pasien 

dan membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan untuk mengatasi 

kecenderungan ini Staton et al., (2007); Wilson & MCSherry (2006); Keefe & 

Smith (2002); Rapoff (2003) dalam  Brannon, L., & Feist, J. (2010). Keefe & 

Smith (2002) dalam Brannon, L., & Feist, J. (2010). Dari penjelasan diatas 
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dapat disimpulkan bahwa pengkajian nyeri secara komprehensif adalah salah 

satu tugas perawat yang sangat penting. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengambarkan pelaksanaan 

pengkajian nyeri pada pasien post-op yang baru kembali dari ruang 

operasi sesuai SOP di SHMN.  

1.3.2     Tujuan Khusus 

Mengidentifikasi gambaran pelaksanaan pengkajian nyeri pasien post-

op yang baru kembali dari ruang operasi sesuai SOP di Nurse Station 

5.2. 

1.4 Pertanyaan Penelitian dan Hipotesis 

1.4.1 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimanakah gambaran pelaksanaan pengkajian nyeri pada pasien 

post-op yang baru kembali dari ruangan operasi ke Nurse Station 5.2 

oleh perawat ? 

1.4.2 Hipotesis 

Pengkajian nyeri yang dilakukan oleh perawat pada pasien post-op 

yang baru kembali dari ruangan operasi ke Nurse Station 5.2 tidak 

selalu dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan 

pengkajian nyeri dilingkungan rumah sakit yang sebenarnya sebagai 

bahan evaluasi selanjutnya. 

1.5.2 Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi awal untuk mengetahui 

pelaksanaan SOP mengenai pengkajian dan penanganan nyeri 

didalam melakukan pelayanan yang berkualitas terhadap pasien 

post-op di nurse station 5.2. 

1.5.3 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi 

peneliti mengenai pentingnya pengkajian nyeri, dan juga 

mempersiapkan kepekaan dari diri penulis sebagai latihan dan juga 

pengingat kepada penulis mengenai pentingnya mengkaji nyeri pada 

pasien. 

 

 

 

 

 




