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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian serta manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Nyeri adalah suatu sensasi yang tidak menyenangkan baik secara 

sensori maupun emosional yang berhubungan dengan adanya suatu kerusakan 

jaringan atau faktor lain (Asmadi, 2008). Setiap orang memiliki respon nyeri 

yang berbeda – beda (Asmadi 2008). Terutama untuk pasien – pasien kritis di 

Intensive Care Unit (ICU). Pasien di ICU, memiliki pengalaman nyeri yang 

beragam akibat perjalanan penyakit, ataupun perawatan yang diterima, seperti 

suction, perubahan posisi (positioning) dan penggantian balutan luka (AACN, 

2014).  

Pada survei tahun 2011 di Amerika oleh Critical care nurse pain (CCN) 

pasien mengalami nyeri saat repositioning (91,2%), Suctioning (81,4%), 

wound care (97,1 %), drain removal (90,-0%) (Rose, et al. 2011). Di Amerika 

pada tahun 2014, lebih dari 30% pasien mempunyai pegalaman nyeri akibat 

penyakitnya dan lebih dari 50% pasien mengalami nyeri akibat perawatan yang 

diterima (AACN, 2014). Di Indonesia sendiri tidak ditemukan data yang 

menunjukan jumlah pasien nyeri di ruang ICU. 

Dalam mengkaji nyeri pasien kritis di ruang ICU memerlukan 

instrumen khusus. Karena kondisi pasien yang seringkali tidak mampu 

mengungkapkan rasa nyeri yang dialaminya. Pengkajian nyeri pada pasien 
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kritis dewasa diperlukan karena ketidakmampuan pasien dalam 

mengungkapkan rasa nyeri yang dialaminya (Wahyuningsih et al. 2016). 

Instrumen pengkajian nyeri yang digunakan adalah Comfort pain scale untuk 

pasien – pasien yang tidak mampu memverbalisasi nyerinya. Instrumen 

pengkajian ini digunakan di rumah sakit seperti SHMK (Pain nurse  SHMK, 

2013). Comfort pain scale  merupakan pengkajian nyeri yang dikembangkan 

oleh Ambuel et al tahun 1992. Komponennya terdiri atas 8 item penilaian yaitu; 

kewaspadaan, ketenangan, respon pernapasan, gerakan fisik, ketegangan 

wajah, gerakan otot, tekanan darah dan denyut nadi. Setiap item diukur dengan 

skala 1 – 5, dimana 1 menyatakan ringan dan 5 menyatakan nyeri berat 

(Wahyuningsih, Prasetyo, Utam, 2016).  

Siloam Hospitals Makassar memiliki SOP pengkajian nyeri yang 

digunakan sebagai standar dalam pelaksanan pengkajian nyeri. Pasien yang 

terintubasi maupun pasien dengan penurunan kesadaran. Pengkajian nyeri 

dilakukan menggunakan comfort pain scale, dengan rentang nilai 9 – 45. Hal 

ini merupakan kewajiban perawat untuk melakukan pengkajian nyeri (SOP 

SHMK, 2013). Hal ini juga didukung dengan adanya pain nurse  yaitu perawat 

yang mempunyai kopetensi tambahan mengenai pengkajian dan manajemen 

nyeri. Kemudian dilakukan wawancara dengan pain nurse  SHMK untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang pengkajian nyeri yang ada di SHMK. 

Pengkajian nyeri di SHMK menggunakan 5 alat pengkajian nyeri, salah 

satunya adalah comfort pain scale, pain nurse  juga melakukan audit file untuk 

mengevaluasi pelaksanaan dan pengetahuan perawat terkait pengkajian nyeri. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi dalam keperawatan kritis khususnya dalam manajemen 

nyeri yaitu pelaksanaan pengkajian nyeri menggunakan comfort pain 

scale. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Siloam Hospitals Makassar 

Sebagai data dasar bagi Siloam Hospitals Makassar dan memberikan 

gambaran tingkat pengetahuan perawat untuk peningkatan mutu di 

area ICU. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai data dasar untuk dilakukan penelitian selanjutnya tentang 

pengkajian nyeri pada pasien kritis menggunakan comfort pain 

scale. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah pengartian sebuah variabel dalam istilah 

yang bisa diamati, bisa diuji, atau bisa dijadikan angka (Djiwandono, 2015). 

Berikut adalah tabel yang menjelaskan definisi operasional dari tingkat 

pengetahuan perawat. 
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Tabel 1.1 Definisi operasional 

Variabel Definisi 

konseptual 

Definisi 

operasional 

Skala Alat ukur Hasil ukur 

Tingkat 

pengetahuan 

Pengetahua

n adalah 

hasil tahu 

dari 

manusia 

yang 

sekedar 

menjawab 

pertanyaan 

“what”, 

misalnya 

apa air, apa 

manusia, 

apa alam, 

dan 

sebagainya 

(Notoatmo

djo, 2010) 

Pemahaman 

perawat 

mengenai 

pengkajian 

nyeri pada 

pasien yang 

tidak mampu 

melaporkan 

nyeri secara 

verbal. Ada 6 

tingkatan 

dalam 

pengetahuan 

yaitu: (1)Tahu, 

(2)Memahami, 

(3) Aplikasi, 

(4)Analisis, 

(5)Sintesis, 

(6)Evaluasi. 

Ordinal Kuisioner 

yang dibuat 

sendiri oleh 

peneliti dari 

beberapa 

sumber 

yaitu: 

Notoatmodj

o (2010), 

Ambuel et 

al (1992), 

Pain nurse  

SHMK 

(2013) dan 

SOP yang 

ada di 

SHMK . 

Menggunak

an skala 

likert 

dengan 4 

pilihan: 

(1)Sangat 

Setuju, 

(2)Setuju, 

(3)Kurang 

Setuju, 

(4)Tidak 

Setuju. 

 

Menggunakan 

teknik cut of 

poin terbagi 

atas baik 

(>74,45) dan 

kurang 

(<74,45). 
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Tahu Tahu 

diartikan 

hanya 

sebagai 

recall 

(memangg

il) memori 

yang telah 

ada 

sebelumny

a. 

Domain 

pengetahuan 

yang pertama 

ordinal Kuisioner 

yang dibuat 

sendiri oleh 

peneliti dari 

beberapa 

sumber 

yaitu: 

Notoatmodj

o (2010), 

Ambuel et 

al (1992), 

Pain nurse  

SHMK 

(2013) dan 

SOP yang 

ada di 

SHMK . 

Menggunak

an skala 

likert 

dengan 4 

pilihan: 

(1)Sangat 

Setuju, 

(2)Setuju, 

(3)Kurang 

Setuju, 

(4)Tidak 

Setuju. 

Menggunakan 

teknik cut of 

poin terbagi 

atas baik 

(>8,83) dan 

kurang 

(<8,83). 

Memahami  Memaham

i suatu 

objek 

bukan 

Domain 

pengetahuan 

yang kedua 

ordinal Kuisioner 

yang dibuat 

sendiri oleh 

peneliti dari 

Menggunakan 

teknik cut of 

poin terbagi 

atas baik 
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sekedar 

tahu 

terhadap 

suatu 

objek, 

tidak 

sekedar 

menyebut

kan, tetapi 

orang 

tersebut 

harus 

menginter

prestasika

n dengan 

benar  

objek 

yang 

diketahui. 

beberapa 

sumber 

yaitu: 

Notoatmodj

o (2010), 

Ambuel et 

al (1992), 

Pain nurse  

SHMK 

(2013) dan 

SOP yang 

ada di 

SHMK . 

Menggunak

an skala 

likert 

dengan 4 

pilihan: 

(1)Sangat 

Setuju, 

(2)Setuju, 

(3)Kurang 

Setuju, 

(4)Tidak 

Setuju. 

(>15,69) dan 

kurang 

(<15,69). 

Aplikasi  Aplikasi 

diartikan 

apabila 

seseorang 

telah 

memaham

i objek 

yang 

Domain 

pengetahuan 

yang ketiga 

ordinal Kuisioner 

yang dibuat 

sendiri oleh 

peneliti dari 

beberapa 

sumber 

yaitu: 

Notoatmodj

Menggunakan 

teknik cut of 

poin terbagi 

atas baik 

(>30,90) dan 

kurang 

(<30,90). 



9 
 

dimaksud 

dapat 

mengaplik

asikan 

prinsip 

yang telah 

diketahui 

pada 

situasi 

yang lain. 

o (2010), 

Ambuel et 

al (1992), 

Pain nurse  

SHMK 

(2013) dan 

SOP yang 

ada di 

SHMK . 

Menggunak

an skala 

likert 

dengan 4 

pilihan: 

(1)Sangat 

Setuju, 

(2)Setuju, 

(3)Kurang 

Setuju, 

(4)Tidak 

Setuju. 

Analisis  Analisis 

adalah 

kemampua

n 

seseorang 

untuk 

menjabark

an, 

memisahk

an, dan 

mencari 

Domain 

pengetahuan 

yang keempat 

Ordinal  Kuisioner 

yang dibuat 

sendiri oleh 

peneliti dari 

beberapa 

sumber 

yaitu: 

Notoatmodj

o (2010), 

Ambuel et 

al (1992), 

Pain nurse  

Menggunakan 

teknik cut of 

poin terbagi 

atas baik 

(>6,31) dan 

kurang 

(<6.31). 
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hubungan 

antara 

komponen

-

komponen 

yang 

terdapat 

dalam 

suatu 

masalah 

atau objek 

yang 

diketahui. 

SHMK 

(2013) dan 

SOP yang 

ada di 

SHMK . 

Menggunak

an skala 

likert 

dengan 4 

pilihan: 

(1)Sangat 

Setuju, 

(2)Setuju, 

(3)Kurang 

Setuju, 

(4)Tidak 

Setuju. 

Sintesis  Sintesis 

menunjuk 

kepada 

suatu 

kemampua

n 

seseorang 

untuk 

merangku

m dalam 

suatu 

hubungan 

yang logis 

dari 

komponen

Domain 

pengetahuan 

kelima 

Ordinal  Kuisioner 

yang dibuat 

sendiri oleh 

peneliti dari 

beberapa 

sumber 

yaitu: 

Notoatmodj

o (2010), 

Ambuel et 

al (1992), 

Pain nurse  

SHMK 

(2013) dan 

SOP yang 

ada di 

Menggunakan 

teknik cut of 

poin terbagi 

atas baik 

(>5,52) dan 

kurang 

(<5,52). 
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-

komponen 

pengetahu

an yang 

dimiliki. 

SHMK . 

Menggunak

an skala 

likert 

dengan 4 

pilihan: 

(1)Sangat 

Setuju, 

(2)Setuju, 

(3)Kurang 

Setuju, 

(4)Tidak 

Setuju. 

Evaluasi  Evaluasi 

berkaitan 

dengan 

kemampua

n 

seseorang 

untuk 

melakukan 

justifikasi 

atau 

penelitian 

terhadap 

suatu 

objek 

tertentu. 

Domain 

pengetahun 

keenam 

Ordinal  Kuisioner 

yang dibuat 

sendiri oleh 

peneliti dari 

beberapa 

sumber 

yaitu: 

Notoatmodj

o (2010), 

Ambuel et 

al (1992), 

Pain nurse  

SHMK 

(2013) dan 

SOP yang 

ada di 

SHMK . 

Menggunak

an skala 

likert 

Menggunakan 

teknik cut of 

poin terbagi 

atas baik 

(>6,21) dan 

kurang 

(<6,21). 
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dengan 4 

pilihan: 

(1)Sangat 

Setuju, 

(2)Setuju, 

(3)Kurang 

Setuju, 

(4)Tidak 

Setuju. 

Sumber: Notoatmodjo (2010) 

 




