
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian secara umum dan khusus, pertanyaan penelitian, serta manfaat 

penelitian sebagai kerangka berpikir dalam penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia pernah mengalami nyeri dalam proses hidupnya. Nyeri 

adalah rasa tidak nyaman dan bersifat individual atau subjektif. Nyeri dapat 

memenuhi seluruh pikiran seseorang, mengubah kehidupan orang tersebut 

(Berman, 2009). Berman juga mengatakan nyeri adalah konsep yang sulit 

dikomunikasikan oleh klien. Ada dua klasifikasi nyeri berdasarkan lamanya 

serangan yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut adalah nyeri yang 

dirasakan kurang dari enam bulan. Sedangkan nyeri kronis adalah nyeri yang 

dirasakan lebih dari enam bulan (Haroen, H., 2008). Sifat nyeri yang 

dirasakan pasien dapat berupa perasaan seperti tertusuk-tusuk, pegal, 

berdenyut, teriris, seperti tertarik, terbakar dan sebagainya (Corwin, 2009). 

Perawat memiliki peran penting dalam mengkaji nyeri pasien untuk 

menentukan intervensi selanjutnya. Pengkajian nyeri dilakukan dengan cara 

mengkaji nyeri pasien, mengobservasi reaksi nonverbal pasien, menggunakan 

teknik komunikasi terapeutik, mengontrol lingkungan pasien (Nursing 

Intervention and Classification 2013; Sandika et al, 2015). Ada  instrumen 

yang dapat perawat gunakan dalam mengkaji nyeri yaitu instrumen PQRST 
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yang meliputi Paliatif (penyebab nyeri), Quality (kulaitas nyeri), Regio 

(lokasi atau penyebaran nyeri), Severity (skala nyeri), Treatment (tindakan 

yang dilakukan). Instrumen PQRST ini akan membantu untuk mengumpulkan 

informasi vital yang berkaitan dengan proses nyeri pasien. Selain PQRST, 

pengkajian intensitas nyeri juga dapat menggunakan skala pengukuran nyeri. 

Skala ini membantu perawat untuk mengetahui efek nyeri yang dirasakan 

pasien (Raylene, MR, 2008).  

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengkajian nyeri dengan 

menggunakan alat ukur nyeri yaitu numeric rating pain scale (NRS). Numeric 

rating scale (NRS) adalah metode yang menggunakan angka-angka untuk 

mendeskripsikan range dari intensitas nyeri. Biasanya pasien akan 

menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan dari angka 0-10. “0” 

menggambarkan tidak ada nyeri sedangkan “10” menggambarkan nyeri yang 

hebat (Raylene, 2008). 

Prevalensi kejadian nyeri meningkat secara global. Menurut American 

Pain Society, prevalensi nyeri yang tercatat di Amerika sekitar 10-25% 

(Goldberg, D. S., & McGee, S. J, 2011).  Di Indonesia, tahun 2011 angka 

kejadian nyeri akibat luka operasi pada rumah sakit pemerintah di Indonesia 

sebanyak 55,1% (Depkes RI, 2011). Rumah sakit Siloam Dhirga Surya belum 

membuat data pelaporan tentang prevalensi kejadian nyeri setiap tahunnya. 

Pada tahun 2017 baru ini dibentuk tim yang bertugas untuk mencatat nyeri 

yang terjadi pada pasien setiap bulannya sehingga belum memiliki data yang 

berhubungan dengan tingkat pengetahuan perawat terhadap pengkajian nyeri.  
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Peneliti hanya melakukan observasi secara langsung dalam menentukan 

pengetahuan perawat tentang pengkajian nyeri pada pasien di ruangan. 

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Juni 

di rumah sakit Siloam Dhirga Surya khususnya di ruang rawat inap, 

ditemukan adanya perawat yang masih melakukan pengkajian nyeri dengan 

hanya melihat ekspresi pasien bahkan ada beberapa perawat yang tidak 

melakukan pengkajian nyeri kepada pasien pada saat melakukan pengkajian 

awal pasien masuk ke ruang rawat inap. Perawat kurang memperdulikan 

bahkan mengabaikan prinsip pengkajian rasa nyeri untuk mengolah nyeri 

pasien yaitu tidak menggunakan skala nyeri seperti yang biasa digunakan 

sejumlah perawat saat mengkaji pasien di rumah sakit. Berdasarkan uraian 

diatas, terlihat bahwa tindakan keperawatan tidak memperdulikan beberapa 

dari prinsip pengkajian nyeri pada pasien. 

Dengan demikian, peneliti ingin mencari tahu secara ilmiah tentang 

tingkat pengetahuan perawat dalam melakukan pengkajian nyeri numeric 

rating pain scale pada pasien di rumah sakit Siloam Dhirga Surya dengan 

metode penelitian deskriptif  kuantitatif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penanganan nyeri adalah upaya mengatasi nyeri yang dilakukan pasien 

sesuai tingkat nyeri yang dirasakan pasien. Nyeri adalah sensasi yang sangat 

tidak menyenangkan dan sangat individual yang tidak dapat dibagi dengan 

orang lain. Nyeri dapat memenuhi seluruh pikiran seseorang, mengubah 

kehidupan orang tersebut (Berman, 2009). Pengetahuan perawat dalam 
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pengkajian nyeri sangat penting. Pentingnya perawat melakukan pengkajian 

nyeri adalah untuk menentukan tindakan selanjutnya. Pengkajian nyeri dapat 

dilakukan dengan mengkaji nyeri pasien, mengobservasi reaksi nonverbal 

pasien, menggunakan teknik komunikasi terapeutik, mengontrol lingkungan 

pasien (Nursing Intervention and Classification 2013; Sandika et al, 2015). 

Hasil observasi peneliti melihat bahwa Perawat kurang memperdulikan 

bahkan mengabaikan prinsip pengkajian nyeri tersebut. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat melakukan 

pengkajian nyeri dengan menggunakan numeric rating pain scale di rumah 

sakit Siloam Dhirga Surya. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana tingkat pengetahuan perawat melakukan pengkajian nyeri 

menggunakan numeric rating pain scale pada pasien di rumah sakit Siloam 

Dhirga Surya? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui tingkat pengetahuan perawat melakukan pengkajian nyeri 

numeric rating pasien scale pada pasien di rumah sakit Siloam Dhirga 

Surya. 

1.4.2 Tujuan Khusus  

1. Mengetahui tingkat pengetahuan perawat dalam menetapkan skor 

nyeri pada pasien dengan menggunakan skala numeric rating pain 

scale di rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 
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2. Mengetahui tingkat pengetahuan perawat dalam melakukan 

intervensi selanjutnya setelah mendapat skor nyeri pada pasien di 

rumah sakit Siloam Dhirga Surya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

          1.5.1 Bagi Keperawatan 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan agar perawat mampu 

memberikan asuhan keperawatan yang lebih tepat kepada pasien 

dalam upaya menurunkan tingkat nyeri pada pasien. 

1.5.2 Bagi Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai pengetahuan perawat tentang pengkajian nyeri dengan 

menggunakan numeric rating pain scale. 

1.5.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan acuan 

penelitian selanjutnya dan sebagai sarana berpikir kritis untuk 

peneliti khususnya dalam bidang asuhan keperawatan pasien. 

 

 

 

 

 

 

 




