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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

Pada bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

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

metodeologi, hipotesis, serta manfaat dari penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Uliyah & Hidayat (2015) menggambarkan paska operasi sebagai suatu 

keadaan setelah dilakukannya tindakan operasi yang dimulai ketika pasien 

dipindahkan ke ruang pemulihan hingga tahap evaluasi selanjutnya. Tindakan 

operasi secara umum memberikan dampak nyeri pada pasien paska operasi. 

Nyeri termasuk tanda vital yang kelima, dan di dalam standar Joint Commission 

International (JCI) manajemen nyeri merupakan salah satu elemen penilaian 

yang perlu dipenuhi oleh bagian rumah sakit (Quadri, 2017).  

Nyeri merupakan sebuah pengalaman yang bersifat subjektif dan tidak 

menyenangkan  akibat  dari  kerusakan  jaringan  (Mutaqqin,  2008). OatesNyeri 

paska operasi adalah bentuk nyeri akut yang timbul setelah operasi. Nyeri paska 

operasi terus menjadi masalah utama  Nyeri paska operasi akan selalu ada, 

namun dapat memberikan nilai positif bagi pasien dan meningkatkan 

kenyamanan baginya apabila nyeri dikelola dengan baik (Budiwan, 2014), 

sebaliknya nyeri  dapat menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan apabila 

pengelolaan nyeri tidak efektif dilakukan.  
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Berdasarkan data yang didapatkan dari Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ), pada tahun 2010 terdapat 10 juta tindakan 

operasi pada pasien rawat inap di Amerika Serikat. Di Indonesia, pada tahun 

2010 terdapat 53,22% kasus pembedahan, tahun 2011 sebesar 51,59%, dan 

tahun 2012 sebesar 53,68% (World Health Organization [WHO], 2013).  Di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Badung, Bali melaporkan bahwa angka 

pasien yang menjalani operasi pada tahun 2012 sejumlah 948 pasien dan 

mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi sejumlah 1044 pasien. Di 

Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, angka operasi juga ditemukan 

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pasien dengan tindakan operasi 

pada tahun 2016 dilaporkan berjumlah 2.082 orang dan pada bulan Januari 

hingga bulan Juni 2017 tercatat sebanyak 1.060 orang. 

Prevalensi nyeri paska operasi dilaporkan sangat bervariasi. Secara 

global, prevalensi nyeri paska operasi terjadi pada 50% sampai 75% pasien 

paska operasi. Di Inggris, sebuah penelitian melaporkan bahwa 30% pasien 

paska operasi mengalami nyeri (Masigati dan Chilonga, 2014). Sebagian besar 

pasien bisa merasakan nyeri hebat dan 75% mengalami pengalaman nyeri yang 

kurang menyenangkan (Ishak (2015). Studi oleh Singh et al 2016 menjelaskan 

bahwa dari 120 pasien (83,17%) merasakan nyeri pada lima jam setelah operasi, 

92,5% merasakan nyeri pada hari kedua setelah operasi, dan 96,66% merasakan 

nyeri pada hari ketiga setelah operasi. Hasil penelitian oleh Mwaka et al, (2013) 

menyatakan bahwa prevalensi responden yang mengalami nyeri paska operasi 

di Kenya sebesar 58% pada 30 menit pertama setelah operasi, 53% pada 24 jam 
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paska operasi, dan 34,7% pada 48 jam setelah operasi. Sedangkan data dari 

Rumah Sakit Siloam Sriwjaya, dari 256 pasien paska operasi di ruang rawat 

inap pada bulan April hingga bulan Juni 2017, 81,25% mengalami nyeri ringan 

dan 18,75% mengalami nyeri sedang.  

Pengelolaan atau manajemen nyeri bertujuan untuk membantu pasien 

dalam mengatasi rasa nyeri secara efektif. Perawat sebagai salah satu tim 

kesehatan memiliki peran dan tanggungjawab dalam mengelola nyeri pasien. 

Pengelolaan nyeri membutuhkan metode pengkajian nyeri yang tepat. 

Pengkajian nyeri paska operasi dilakukan secara sistematis, dan komunikasi 

antara perawat dan pasien yang efektif sangat penting guna memastikan rasa 

nyeri yang muncul adalah secara tiba-tiba atau nyeri yang terus menerus 

dirasakan (Wood, 2010). Perawat perlu mendorong pasien untuk melaporkan 

dan menggambarkan nyeri mereka, dan perawat dapat memberikan strategi 

pengelolaan yang sesuai dengan keluhan pasien (DH, 2010).  

Di rumah sakit Siloam Sriwijaya, terdapat nurse pain  yang melakukan 

pengkajian nyeri sejak pasien dipindahkan dari ruangan operasi ke ruang 

perawatan. Pengkajian awal nyeri paska operasi dilakukan selama 24 jam 

pertama paska operasi dan didokumentasikan ke dalam catatan observasi paska 

operasi. Jika kondisi pasien stabil, perawat akan melanjutkan pengkajian nyeri 

pada 24 jam berikutnya dan didokumentasikan ke dalam lembar grafik tanda-

tanda vital.  

Ada banyak alat ukur yang dapat digunakan untuk mengkaji skala nyeri 

paska operasi, salah satunya Wong Baker Faces Pain Scale. Wong Baker Faces 
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merupakan skala pengukuran nyeri visual yang terdiri dari enam gambaran 

wajah, dimulai dari wajah gembira  yang  menunjukkan  tidak  ada  rasa  nyeri  

sampai  wajah menangis yang menunjukkan nyeri sangat hebat (Wong-Baker 

Foundation). Wong-Baker Faces Pain Scale telah divalidasi sebagai alat yang 

efektif untuk digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif ringan sampai 

sedang (Scherder et al, 2009), meskipun Wong Baker lebih dikenal sebagai alat 

yang digunakan pada anak-anak. 

Hasil studi penelitian oleh Li et al, (2007) mengatakan sebesar 48,1% 

dari 150 responden paska operasi di Tionghoa lebih memilih Wong Baker Faces 

Pain Scale untuk menggambarkan rasa nyeri yang dialami. Wong Baker Faces 

Pain Scale muncul sebagai skala pengukuran nyeri paling baik yang digunakan 

untuk mengukur nyeri paska operasi sehubungan dengan reliabilitas daan 

validitas yang baik dengan tingkat kesalahan yang rendah. 

Di dalam bukunya Mutaqqin (2009) menggambarkan nyeri sebagai 

suatu pengalaman dan emosional yang bersifat subjektif dan pasien yang 

mengalami nyeri adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan deskripsi 

yang akurat tentangnya. Ada berbagai faktor dapat mempengaruhi rasa nyeri, 

seperti usia, jenis kelamin, makna nyeri, pengalaman nyeri sebelumnya, namun 

faktor pendidikan belum banyak mendapatkan perhatan (Lanitis et al, 2015). 

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan 

dapat mempengaruhi skala nyeri pasien, namun terdapat juga penelitian yang 

mengatakan bahwa pendidikan tidak mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan skala nyeri yang dialami. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Individu 

dapat mempelajari berbagai hal yang diterima termasuk cara bereaksi terhadap 

nyeri. Individu dapat merespon nyeri dengan cara yang berbeda-beda (Agung, 

Andriyani, Sari, Dewi (2013). Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan 

semakin mudah individu menerima informasi dan pada akhirnya pengetahuan 

yang dimilikinya semakin banyak.  

Tingkat pendidikan di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat 

pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), tingkat pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 

sederajat, dan tingkat pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi (PT) atau 

sarjana.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) rata-rata tingkat pendidikan 

masyarakat Sumatera Selatan yaitu tidak memiliki ijazah sebesar 9,23%,  

tingkat SD 18,63% tingkat SMP 21,40%, tingkat SMA 35,62%, dan di tingkat  

PT sebesar 15,11%. Studi pendahuluan  terhadap 10 orang pasien paska operasi 

di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya didapatkan hasil; pasien dengan tingkat 

pendidikan terakhir SMA sebanyak 60%, dan pasien dengan tingkat pendidikan 

peruguruan tinggi (D3/S1) sebanyak 40 %. Hasil observasi yang dilakukan 

menggunakan skala nyeri  Wong Baker Faces Pain Scale selama 24 jam 

pertama pada pasien paska operasi. Pasien dengan tingkat pendidikan SMA 

didapatkan sebanyak empat orang (71,42%) mengalami nyeri ringan dan dua 
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orang (28,57%) mengalami nyeri sedang. Pada pasien dengan tingkat 

pendidikan perguruan tinggi (D3/S1) didapatkan sebanyak tiga orang (75%) 

mengalami nyeri ringan dan satu orang (25%) mengalami nyeri sedang. 

Berdasarkan data diatas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut hubungan tingkat 

pendidikan dengan skala nyeri pada pasien paska operasi di Rumah Sakit 

Siloam Sriwijaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Nyeri merupakan salah satu keluhan yang paling sering dirasakan oleh 

pasien paska operasi, dan prevalensi nyeri ditemukan sangat beragam dan 

berbeda-beda. Nyeri bersifat subjektif  sehingga perawat memiliki tanggung 

jawab untuk menilai nilai nyeri yang dialami. Berbagai faktor dapat 

mempengaruhi nyeri paska operasi, namun faktor pendidikan belum banyak 

diidentifiksi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah  “Adakah hubungan antara tingkat pendidikan 

pasien dengan skala nyeri menggunakan Wong Baker Faces Scale pada pasien 

paska operasi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang”.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Teridentifikasi hubungan antara tingkat pendidikan pasien dengan 

skala nyeri menggunakan Wong Baker Faces Pain Scale pada pasien 

paska  operasi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Teridentifikasi karakteristik responden pasien paska operasi 

2) Teridentifikasi skala nyeri selama 24 jam pertama paska operasi 

menggunakan Wong Baker Faces Scale. 

3) Teridentifikasi hubungan tingkat pendidikan dengan skala nyeri pada 

pasien paska operasi menggunakan Wong Baker Faces Scale di 

Rumah Sakit Siloam Sriwijaya (pada 8 jam, 16 jam, dan 24 jam 

pertama paska operasi). 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

“Adakah hubungan tingkat pendidikan dengan skala nyeri 

menggunakan Wong Baker Faces Scale pada pasien paska operasi?” 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya hubungan negatif antara 

tingkat pendidikan pasien dengan skala nyeri Wong Baker Faces Scale pada 

pasien paska operasi.   
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1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi ketika variabel-variabel 

penelitian menjadi  bersifat  operasional.  Definisi  dari  operasional  menjadikan  

konsep yang masih abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran 

variabel tersebut (Wasis, 2008). 

Tabel 1.1 Definisi Konseptual dan Operasional 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Cara 

Ukur 

Hasil Ukur Skala 

Ukur 

Independen

: 

Tingkat 

Pendidikan 

Tingkat 

pendidikan 

adalah tahapan 

pendidikan 

yang 

ditetapkan 

berdasarkan 

tingkat 

perkembangan 

peserta didik 

(Hasudungan, 

2017) 

Tingkat 

pendidikan 

adalah tahap 

pendidikan yang 

pernah diikuti 

responden 

secara formal. 

Data 

demografi 

yang diisi 

oleh 

responden 

1= SD 

2= SMP 

3= SMA 

4=Perguruan 

Tinggi 

 

Analisa 

Bivariat 

1= Tingkat  

Pendidikan 

Dasar 

2= Tingkat  

pendidikan 

Menengah 

3=Tingkat 

Pendidikan 

Tinggi 

(Badan Pusat 

Statistik, 

2015). 

 

Ordinal 

Dependen: 

Skala Nyeri 

Skala nyeri 

adalah 

gambaran 

seberapa parah 

nyeri yang 

dirasa oleh 

individu 

(Tamsuri, 

2007) 

Skala nyeri 

adalah tingkat 

kesakitan atau 

nyeri yang 

dialami oleh 

responden. 

Menggun

akan alat 

ukur nyeri 

Wong 

Baker 

Faces, 

responden 

melapork

an skala 

nyeri 

sesuai 

dengan 

alat ukur. 

1= tidak  

nyeri (skala 

0) 

2= nyeri 

ringan (skala 

2)  

3 =  nyeri 

yang 

mengganggu 

(skala 4) 

4 = nyeri 

yang 

menyusahka

n (skala 6) 

 

Rasio 
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    5= sangat 

nyeri (skala 

8) 

6= amat 

sangat nyeri 

(skala 10) 

 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai referensi dalam 

ilmu keperawatan yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan 

ilmu keperawatan khususnya dalam manajemen nyeri paska operasi. 

 

1.7.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Lahan Praktik Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

penelitian lebih lanjut tentang hubungan tingkat pendidikan dengan 

skala nyeri pada pasien paska  operasi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, 

agar perawat dapat mengkaji tingkat nyeri pasien dengan efektif dan 

intervensi untuk masalah keperawatan nyeri dapat diberikan dengan 

tepat. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat dipakai sebagai acuan atau data bagi 

peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik–topik terkait hubungan 

tingkat pendidikan dengan skala nyeri pada pasien paska  operasi. 

  




