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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta manfaat dari penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Bagi seseorang nyeri memiliki banyak perbedaan arti dan hampir sebagian 

nyeri merupakan arti yang negatif, seperti membahayakan, merusak, dan 

sebagainya. Keadaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis 

kelamin, latar belakang sosial kultural, lingkungan dan pengalaman. Nyeri adalah 

sensasi tidak menyenangkan baik sensori maupun emosional yang berhubungan 

dengan adanya kerusakan jaringan atau factor lain, sehingga individu merasa 

tersiksa, menderita yang akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari ( Asmadi, 

2008). Nyeri merupakan problem yang sering terjdi pada orang yang selalu 

melakukan aktivitas, contohnya pada pekerja industri, pekerja yang melakukan 

gerakan tubuh, seperti tangan, kaki, dan yang lainnya secara berulang tanpa 

istirahat, serta penyakit yang timbul akibat proses penuaan atau degenerasi. Nyeri 

didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mampu mempengaruhi keberadaan 

seseorang yang mengalaminya (Tamsuri, 2007). 

Fraktur adalah patah tulang atau terganggunya kesinambungan jaringan 

tulang yang disebabkan oleh trauma langsung maupun trauma tidak langsung. 

Fraktur merupakan suatu keadaan dimana terjadi terputusnya kontinuitas jaringan 

tulang, penyebab terbanyak adalah insiden kecelakaan tetapi faktor lain seperti 

proses degenerative juga dapat berpengaruh terhadap kejadian fraktur  
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(Brunner & Suddarth, 2008). Badan kesehatan dunia World Health Organization 

(WHO) mencatat terdapat lebih dari tujuh juta orang meninggal dikarenakan 

insiden kecelakaan dan sekitar dua juta orang mengalami kecacatan fisik yaitu patah 

tulang atau fraktur. Usman (2012) menyebutkan bahwa hasil data Riset Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS) tahun 2011, di Indonesia fraktur yang disebabkan oleh cedera 

yaitu karena jatuh, kecelakaan lalu lintas dan trauma tajam/tumpul. Dari 45.987 

peristiwa jatuh yang mengalami fraktur sebanyak 1.775 orang, dari 20.829 kasus 

kecelakaan lalu lintas, mengalami fraktur sebanyak 1.770 orang dari 14.127 trauma 

benda tajam atau tumpul, yang mengalami fraktur sebanyak 236 orang (Departemen 

Kesehatan, 2009). Salah satu manifestasi klinis pada penderita fraktur yang paling 

menonjol adalah nyeri. Nyeri merupakan pengalaman sensori dan emosi yang tidak 

menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau 

digambarkan dalam hal kerusakan sedemikian rupa (Nurarif, 2013). Pada penderita 

fraktur, nyeri merupakan masalah yang serius dan paling sering dijumpai (Fadlani, 

2012). Nyeri merupakan bentuk ketidaknyamanan, didefinis ikan dalam berbagai 

perspektif. Kebutuhan terbebas dari rasa nyeri merupakan salah satu kebutuhan 

dasar yang merupakan tujuan diberikannya asuhan keperawatan kepada seorang 

pasien (Sulistyo, 2013). 

Kontrol nyeri tetap merupakan problem signifikan pada pelayanan 

kesehatan di seluruh dunia. Nyeri dapat menjadi faktor utama yang menghambat 

kemampuan dan keinginan individu untuk pulih dari suatu penyakit 

(Potter&Perry,2005). Penanganan nyeri yang efektif tergantung pada pemeriksaan 

dan penilaian nyeri yang seksama baik berdasarkan informasi subjektif maupun 
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objektif. Teknik pemeriksaan atau penilaian oleh tenaga kesehatan dan keengganan 

pasien untuk melaporkan nyeri merupakan dua masalah utama. Penanganan nyeri 

adalah upaya mengatasi nyeri yang dilakukan pada pasien bayi, anak, dewasa, dan 

pasien tersedasi dengan pemberian obat ataupun tanpa pemberian obat sesuai 

tingkat nyeri yang dirasakan pasien. Nyeri fraktur merupakan suatu sensasi nyeri 

yang disebabkan adanya fraktur ( patah tulang ) terbuka maupun tertutup.  

Di RS Dr Sardjito Yogyakarta, assessment ulang nyeri dilakukan pada 

pasien yang dirawat lebih dari beberapa jam dan menunjukkan rasa nyeri 

(Yudiyanta, 2015) sebagai berikut: 

a) Lakukan assessment nyeri yang komprehensif setiap kali melakukan 

pemeriksaan fisik pada pasien. 

b) Dilakukan pada pasien yang mengeluh nyeri, satu jam setelah tatalaksana 

nyeri, setiap empat jam (pada pasien yang sadar/bangun) atau sesuai jenis 

dan onset masing-masing jenis obat, pasien yang menjalani prosedur 

menyakitkan, sebelum transfer pasien, dan sebelum pasien pulang dari 

rumah sakit. 

c) Pada nyeri akut/kronik, lakukan assessment ulang tiap 30 menit-1 jam setelah 

pemberian obat anti-nyeri.  

Pengkajian ulang nyeri pada pasien fraktur sangat perlu dikaji, karena itu sangat 

mempengaruhi proses penyembuhan penyakit yang di derita pasien tersebut . 

Pengkajian ulang nyeri di Paviliun Umum Rumah Sakit Siloam Lippo tidak pernah 

di kaji secara komprehensif. Seringkali pasien mengeluh nyeri pada awal pasien di 

rawat perawat hanya mengkaji sebagai formalitas tanpa di tindak lanjuti. Nyeri 
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dapat menjadi faktor utama yang menghambat kemampuan dan keinginan individu 

untuk pulih dari suatu penyakit (Potter&Perry,2005). Oleh sebab itu perlu 

dilakukan pengkajian ulang nyeri terhadap pasien nyeri fraktur.  

1.2 Rumusan masalah 

Rasa nyeri bisa timbul hampir pada setiap area fraktur. Bila tidak diatasi 

dapat menimbulkan efek yang membahayakan yang mengganggu proses 

penyembuhan dan dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas, untuk itu 

perlu penaganan yang lebih efektif untuk meminimalkan nyeri yang dialami oleh 

pasien. Untuk mengetahui pasien mengeluh nyeri perawat perlu melakukan 

pengkajian ulang nyeri tersebut. Pada pasien fraktur keluhan yang utama adalah 

nyeri. Pasien fraktur sangat sulit melaukan pemenuhan kebutuhan sehari-hari di 

akibatkan rasa nyeri yang sangat hebat di saat melakukan aktivitas. Seringkali 

petugas kesehatan terutama perawat dalam mengkaji nyeri hanya pada saat pertama 

pasien tiba di rumah sakit saja. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 

pengkajian ulang nyeri pada pasien fraktur ruangan rawat inap Surgical Paviliun 

Umum Rumah Sakit Siloam. 

1.4 Pertanyaan Peneliti 

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

pertanyaan penelitiannya adalah bagaimanakah gambaran pelaksanaan pengkajian 

ulang nyeri pada pasien fraktur di ruang rawat inap Surgical Paviliun Umum 

Rumah Sakit Siloam. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi 

perkembangan ilmu keperawatan dan menambah wawasan pembaca terkait 

gambaran pengkajian ulang nyeri pada pasien fraktur. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan 

penelitian terkait gambaran pengkajian ulang nyeri pada pasien fraktur. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi Institusi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah perawat patuh dalam 

melakukan pengkajian ulang nyeri pada pasien fraktur sesuai kebutuhan pasien. 

b) Bagi Pendidikan Keperawatan 

Teridentifikasinya tingkat kepedulian perawat terhadap pasien nyeri fraktur, 

sehingga bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengembang konsep maupun teori 

keperawatan dalam melakukan pengkajian ulang nyeri pasien fraktur. 

c) Bagi Penelitian Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan data dasar bagi peneliti selanjutnya yang 

meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengkajian ulang nyeri pasien 

fraktur. 

 

 

 




