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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang, masalah penelitian, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian dan manfaat penelitian.  

1.1.Latar Belakang  

    Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah instalasi untuk menangani kasus-

kasus gawat darurat seperti panas dan muntah-muntah, diare berat, 

kecelakaan-kecelakaan, keracunan dan sebagainya yang membutuhkan 

penanganan segera dalam batas-batas tertentu (Wicaksana, 2008). Pasien yang 

masuk ke Rumah Sakit melalui Instalasi Gawat Darurat datang dengan 

berbagai masalah kegawatdaruratannya serta keluhan-keluhan lainnya 

termasuk nyeri. Sekitar 75 % pasien masuk ke Emergency dengan keluhan 

utama yaitu mengalami nyeri dan menjadi masalah kesehatan yang paling 

umum ketiga (Downey & Zun, 2010). International Association for Study of 

the Pain (IASP) menyebutkan bahwa nyeri adalah sensasi yang tidak 

menyenangkan berhubungan dengan rusaknya jaringan potensial maupun 

aktual yang dibedakan menjadi nyeri akut dan nyeri kronis (Dewi, 2014).  

    Rasa nyeri dalam kebanyakan hal merupakan suatu gejala yang 

berfungsi sebagai isyarat bahaya tentang adanya gangguan dijaringan seperti 

adanya peradangan, kejang otot dan sebagainya (Tjay & Rhardja, 2007). Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa nyeri bukan merupakan suatu penyakit 

tetapi suatu respon tubuh sebagai tanda dan gejala dari penyakit tertentu yang 

dialami oleh setiap pasien.  
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Untuk dapat menegakkan masalah keperawatan yang terjadi pada pasien, 

setiap perawat dituntut untuk bisa memberikan pelayanan asuhan keperawatan 

yang bermutu yang dimulai dengan pengkajian.  

    Pengkajian nyeri adalah suatu aktivitas yang sering dilakukan perawat 

tetapi sulit untuk dilakukan. Dalam melakukan pengkajian nyeri perawat harus 

mengkaji secara tepat dan akurat untuk memperoleh data dasar dan 

menegakkan diagnosa. Perawat harus mengkaji nyeri dari persepsi pasien 

tentang nyeri, menginterpretasikan tanda-tanda nyeri secara cermat, dan 

membandingkan kondisi fisik dan psikologis dari reaksi pasien terhadap nyeri 

(Muttaqin, 2008).  

    Pengkajian nyeri yang benar dapat membantu perawat untuk 

menentukan status nyeri, bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap 

perawatan, dan berkolaborasi dengan baik dalam penatalaksanaan nyeri 

(Muttaqin, 2008). Didalam penelitian Sulistiyani, Hartiti & Ernawati (2015) 

mengatakan bahwa di RSUP Dr.Kariadi Semarang pada bulan Juni dan Juli 

2015 sesuai dengan form survei dari tim akreditasi data mengenai 

pendokumentasian pengkajian nyeri hanya sebesar 70 % dari 100 % yang 

diharapkan.  

     Dari hasil observasi dari tanggal 28-30 Juni 2017 pasien yang masuk di 

IGD sebanyak 92 orang dan terdapat 36 pasien yang mengeluh nyeri dengan 

12 orang diantaranya tidak dikaji oleh perawat.  
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Farell, dkk (1992) didalam Horbury, dkk (2005) mengatakan bahwa kunci 

untuk dapat melaksanakan manajemen nyeri yang efektif adalah pengetahuan 

yang memadai dan sikap perawat tentang pengkajian nyeri.  

    Untuk dapat melaksanakan manajeman nyeri yang baik, diperlukan juga 

sikap perawat yang patuh dalam melaksanakan pengkajian nyeri karena 

pengakajian nyeri harus dikaji secara rutin dan terstruktur, tetapi hal ini sering 

tidak dilakukan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “GAMBARAN KEPATUHAN PERAWAT DALAM 

MELAKUKAN PENGKAJIAN NYERI PADA PASIEN DIRUANG 

INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM SILOAM 

KUPANG”.  

1.2. Masalah penelitian  

Instalasi gawat darurat merupakan gerbang utama ketika pasien ingin 

masuk rumah sakit sehingga kompetensi dan perawat dituntut memiliki 

keahlian dalam mengatasi kondisi pasien (Kementerian Kesehatan, 2009). Hal 

ini dimulai dengan pengkajian yang adalah suatu hal dasar yang harus 

diketahui oleh perawat dan wajib dilakukan oleh perawat. Masalah yang 

terjadi dilapangan adalah pasien banyak masuk ke Instalasi Gawat Darurat 

dengan keluhan nyeri tetapi terdapat ketidakpatuhan perawat dalam 

melakukan pengkajian nyeri.  
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1.3.Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasikan kepatuhan perawat 

dalam melakukan pengkajian nyeri pada pasien diruang Instalasi Gawat 

Darurat Rumah Sakit Umum Siloam Kupang.    

1.4. Pertanyaan Penelitan  

1.4.1 Pertanyaan Penelitian  

“Bagaimana kepatuhan perawat dalam melakukan pengkajian nyeri 

pada pasien diruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum 

Siloam?” 

1.5.Manfaat penelitian 

1.5.1 Peneliti  

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti tentang pengkajian nyeri.  

1.5.2 Rumah Sakit  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengevaluasian 

untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dan pelayanan Rumah 

Sakit. 

1.5.3 Profesi Keperawatan  

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

perawat untuk meningkatkan pelayanan asuhan keperawatan yang lebih 

komprehensif terutama dalam melaksanakan pengkajian nyeri, 

intervensi dan manajemen nyeri yang efektif. 

 




