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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan khusus, pertanyaan 

penelitian dan manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. 

1.1 Latar Belakang 

              Nyeri merupakan suatu pengalaman sensori subjektif dan pengalaman 

emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang 

aktual atau potensial atau yang dirasakan dalam kejadia-kejadian dimana terjadi 

kerusakan. Tipe dari nyeri adalah nyeri kutaneus, nyeri viseral, nyeri neuropatik, 

nyeri akut dan nyeri kronik. menggambarkan nyeri sebagai perasaan yang tidak 

menyenangkan dan pengalaman emosional yang dihubungkan dengan aktual atau 

potensial kerusakan jaringan tubuh. International Association for the Study of 

Pain (IASP), 2012 dan Asosiasi Nyeri Internasional, 1997. Selanjutnya, Perry & 

Potter (2005) menyatakan bahwa nyeri seringkali merupakan tanda yang 

menyatakan ada sesuatu yang secara fisiologis terganggu yang menyebabkan 

seseorang untuk meminta pertolongan.  

             Nyeri merupakan gejala yang paling umum dan menyebabkan distress 

pada pasien. Pasien yang mengalami tingkat rasa nyeri yang berat sehingga

berisiko mengganggu kondisi psikologis dan fisiologis beberapa diantaranya bisa 

mengancam jiwa (Bambang, 2014) 
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 Keperawatan adalah salah satu bagian di rumah sakit yang berperan penting 

dalam penyelenggaraan upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Perawat berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pasien 

dan membantu serta menolong pasien dalam memenuhi kebutuhan tersebut dalam 

manajemen nyeri (Lawrence, 2002). Pada standar evaluasi dan pengendalian mutu 

dijelaskan bahwa pelayanan keperawatan menjamin adanya asuhan keperawatan 

yang bermutu tinggi dengan terus menerus melibatkan diri dalam program 

pengendalian mutu di rumah sakit (Aditama, 2004).       

          Dengan demikian, kualitas pelayanan kesehatan ditentukan oleh mutu 

pelayanan keperawatan dengan peran perawat berdasar Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 94/Kep/M.PAN/ II/2001 BAB II pasal 4 

bahwa tugas pokok perawat adalah memberikan pelayanan keperawatan berupa 

asuhan keperawatan atau kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan 

masyarakat dalam upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, 

pemulihan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian 

dibidang keperawatan atau kesehatan, yang menjadi salah satu faktor penentu citra 

institusi pelayanan kesehatan dimata masyarakat dan menunjukkan pelayanan 

keperawatan professional. Sedangkan dalam mewujudkan peran perawat 

profesional diperlukan kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

bermutu (Nurrachamah, 2001) 

 Pengkajian skala nyeri merupakan pengkajian untuk menentukan keparahan 

atau intensitas nyeri yang dirasakan pasien. Pengkajian yang akurat sangat penting 

untuk penatalaksanaan nyeri yang efektif (Kozier, 2011). 
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 Motivasi dan pelaksanaan asuhan keperawatan menentukan kualitas 

pelayanan keperawatan yang berdampak terhadap kepuasan pasien dan keluarga 

terhadap pelayanan keperawatan. Makin kuat motivasi seseorang, makin kuat pula 

usaha untuk mencapainya. Motivasi merupakan faktor yang dapat berubah. 

Motivasi dapat berkembang sesuai dengan taraf kesadaran seseorang akan tujuan 

yang hendak dicapainya. Dengan memberikan dorongan, apresiasi, pengakuan 

dan perhatian individual akan berpengaruh positif terhadap motivasi seseorang 

(Wibowo, 2007). 

  Hasil observasi penulis selama enam bulan di dua ruang rawat inap Siloam 

Hospital Kebon Jeruk (SHKJ) menemukan bahwa pasien sering mengeluh nyeri, 

terutama pasien pasca operasi. Setelah perawat ruangan menjemput pasien dari 

kamar operasi, perawat tidak lagi memperhatikan keadaan pasien. Meskipun 

pasien mengeluh nyeri, perawat hanya memberikan obat nyeri lalu meninggalkan 

pasien tanpa observasi lanjutan. Dari percakapan penulis dengan 9 perawat, 

ternyata dari ke-9 perawat itu ada 5 perawat yang berpendapat bahwa ketika 

pasien sering mengeluh nyeri artinya pasien berespon berlebihan atau manja. 

Perawat mengkaji pasien tanpa menggunakan pengkajian nyeri dengan panduan 

precipitating (faktor penyebab apa), quality (kualitas nyeri),  region (area nyeri), 

scale (skala nyeri) dan  timing (waktu, berapa lama) (PQRST).  

Nyeri pasca operasi merupakan nyeri akut yang terjadi setelah intervensi 

bedah yang memiliki awitan yang cepat. Nyeri pasca operasi berbeda antara setiap 

individu. Tindakan yang sama pada pasien yang kurang lebih sama keadaan 

umumnya tidak selalu mengakibatkan nyeri yang sama. Pengalaman penderita 
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terhadap intensitas nyeri pasca operasi sangat bervariasi. Banyak penderita 

yang kurang mendapat terapi yang adekuat untuk mengatasi nyeri pasca operasi. 

Disini perawat berperan penting sebagai anggota tim kesehatan untuk mengatasi 

nyeri pasien. Perawat harus berkolaborasi dengan dokter ketika melakukan 

intervensi  untuk mengatasi nyeri, mengevaluasi efektivitas obat, dan berperan 

sebagai advokat pasien (Black & Hawk, 2005). Perawat sangat berperan penting 

disini karna Nyeri yang tidak terkontrol menyebabkan berbagai efek psikologis 

termasuk depresi, kecemasan, delirium, gangguan stres pasca trauma, dan 

disorientasi. 

         Manajemen nyeri merupakan salah satu cara yang digunakan kesehatan 

untuk mengatasi nyeri yang dialami oleh pasien. Manajemen nyeri tidak hanya 

terbatas pada pendekatan farmakologi saja, karna nyeri juga dipengaruhi oleh 

emosi dan tanggapan individu terhadap dirinya. (Brunner & Suddart, 2001). 

1.2 Rumusan Masalah  

Terlihat bahwa pasien pasca operasi sering mengeluh nyeri dan meringis 

kesakitan karna kurang mendapat terapi yang adekuat untuk mengatasi nyeri 

pasca operasi maka peneliti ingin meneliti mengenai motivasi perawat dalam 

pengkajian nyeri pada pasien pasca operasi khususnya perawat di ruang rawat 

inap Siloam Hospitals Kebon Jeruk (SHKJ) 

1.3 Pertanyaan penelitian 

Bagaimana motivasi perawat dalam pengkajian skala nyeri pada pasien pasca 

operasi di ruang rawat inap SHKJ? 

1.4 Tujuan penelitian : 
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   1.4.1. Tujuan umun  

Diketahui gambaran motivasi perawat dalam pengkajian skala nyeri 

pada pasien pasca operasi di ruang rawat inap SHKJ 

1.4.2. Tujuan khusus  

1. Teridentifikasi gambaran karakteristik responden perawat di 

ruang rawat inap SHKJ. 

2. Teridentifikasi gambaran motivasi perawat dalam pengkajian 

skala nyeri pasa pasien pasca operasi di ruang rawat inap SHKJ 

1.5 Manfaat penelitian : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam keperawatan dan memberikan 

informasi mengenai motivasi perawat dalam pengkajian skala nyeri 

pada pasien pasca operasi 

1.5.2 Manfaat Praktis  

1) Bagi Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai motivasi perawat dalam pengkajian skala nyeri 

terhadap pasien pasca operasi sehingga dapat membantu dalam 

pengambilan kebijakan untuk meningkatkan mutu pelayanan di 

lingkungan rumah sakit 

2) Bagi institusi pendidikan 
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk 

pengembangan kurikulum terkait dengan manajemen mutu 

pelayanan keperawatan dari calon-calon perawat yang 

sementara menempuh pendidikan keperawatan. 

3) Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai data 

dasar penelitian selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




