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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang   

  Paska operasi adalah masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai 

saat pasien dipindahkan keruangan pemulihan dan berakhir sampai evaluasi 

selanjutnya (Uliya & Hidayat, 2008). Menurut Mosby’s Medical Dictionary, 9th 

2009, Elsevier berkaitan dengan periode waktu setelah operasi ini dimulai dengan 

kemunculan pasien dari anestesi dan berlanjut sampai waktu yang dibutuhkan 

untuk efek akut dari prodesur anestesi dan pembedahan. Nyeri paska operasi 

merupakan komplikasi bermakna pada sebagian besar pasien. Nyeri paska operasi 

sangat bersifat individual, tindakan yang sama pada pasien yang kurang lebih 

sama keadaan umunya tidak selalu mengakibat nyeri pasca bedah yang sama. 

 Menurut International Association for Study of Pain ( IASP, 2012), nyeri 

adalah sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat 

terkait kerusakan jaringan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi 

yang terjadinya kerusakan. Perilaku yang ditunjukkan individu ketika mengalami 

nyeri seperi menangis, menjerit, meringis, meringkukkan badan, dan bahkan 

berlari – lari (Tamsuri, 2007). 

 Dampak nyeri yang dapat dirasakan oleh pasien / klien menurut Potter dan 

Perry (2006) yaitu efek fisiologis / fisik, efek prilaku banyak klien / pasien tidak 

mengungkapkan secara verbal mengenai ketidaknyaman hal ini dikarenakan 

mereka tidak mampu berkomunikasi, respon psikologis klien akan menganggap 
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nyeri sebagai pengalaman yang positif karena akan menerima rasa nyeri yang 

dialami ( Tamsuri, 2007). 

Dalam memberikan management penanganan pada pasien paska operasi, 

perawat memiliki peran sebagai pengkajian nyeri, memberikan tindakan mandiri, 

perawat berkolaborasi dalam pemberian farmakologi dan mengevaluasi nyeri 

pasien pasca operasi. Pentingnya perawat melakukan pengkajian nyeri adalah 

untuk menentukan tindakan selanjutnya. Jika tidak dikaji maka akan terjadi 

komplikasi seperi hipertensi dan hipotensi,bisa terjadi perdarahan dengan 

manifestasi seperti gelisah, terus bergerak, merasa haus, kulit dingin – pucat, nadi 

meningkat, suhu turun naik, pernapasan menjadi cepat dan dalam, bibir pasien 

paska operasi menjadi pucat.  

Prevalensi pasien pasca operasi yang mengalami nyeri sedang sampai 

berat sebanyak 41% pasien pasca operasi pada hari ke 0, 30% pasien pada ke hari 

ke 1, 19 % pada pasien hari ke 2, 16 % pasien pada hari ke 3 dan 14 % pasien 

pada hari ke 4.  Tindakan operasi di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 1,2 juta 

jiwa ( WHO dalam Sartika, 2013).   

Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang (SHLC) adalah salah satu rumah 

sakit dengan pravelensi tindakan operasi yang cukup tinggi, dari data yang 

diperoleh di SHLC dari  tahun 2017, didapat jumlah tindakan operasi di SHLC 

periode January – Juni 2017 untuk Ureterorenoscopy(URS): 1,8 %, Excisi: 18 %, 

Laparscopy: 9,8 %, Aff DJ Stent : 8,0 %, Fess ( Operasi Sinus) :  6,2 %, 

Laparatomy: 6 %, Curratage: 5,9 %, HCS (operasi hemoroid) : 5,2 %, 

Tonsilectomy: 3,7 %, Herniatomy: 3.5 %, Incisi Drainage :3,4%, Debridement : 
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3,1 %, ORIF (Open Reduction & Internal Fixation Surgery): 3,1%, 

Appendiktomy: 2 7 %,  Circumsisi: 2,5 % jadi dalam waktu 5 bulan ada 79, 8 % 

tindakan operasi yang dilakukan disini.   

SHLC belum memilki data mengenai jumlah diagnosa nyeri paska operasi 

yang diangkat oleh perawat di SHLC, untuk itu peneliti melakukan random 

interview yang tidak direncanakan pada perawat mengatakan pada hari 0 yang 

mendominasi adalah dengan nyeri ringan dengan persentase 53,8 %, dihari 

pertama perawat mengatakan dengan nyeri berat 46,1 %, pada hari ke 2 perawat 

mengatakan dengan nyeri ringan 46,1 %. Hari ke 3 perawat mengatakan dengan 

nyeri ringan 76, 1%. 

Dalam memberikan asuhan keperawatan dalam management nyeri pasien 

pasca operasi, SHLC menggunakan Numeric Rating Scale  (NRS ). NRS 

merupakan alat bantu pengukur intesitas nyeri pada pasien yang terdiri dari skala 

horizontal yang dibagi secara rata menjadi 10 segmen dengan nomor 0 sampai 10. 

Setiap pasien pasca operasi memiliki intensitas nyeri yang berbeda dan setiap 

paska operasi pasti mendapat terapi analgesik dalam dosis yang berbeda dengan 

tingkat nyeri yang berbeda. Kelebihan dari skala NRS itu sendiri mudah dipahami 

dan sederhana karena itu sangat cocok untuk nyeri akut pada pasien paska operasi, 

karena itu peneliti tertarik untuk melihat gambaran skala nyeri NRS dengan pasien 

paska operasi pada hari yang ke 0 – 3.  
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1.2  Rumusan masalah 

  Dari fenomena yang terjadi, peneliti menemukan kesenjangan  bahwa 

banyak  pasien paska operasi yang diangkat diagnosa nyeri namun tidak ada dikaji 

oleh perawat. Pasien paska operasi yang seharusnya dikaji menggunakan skala 

yang dipakai oleh rumah sakit namun tidak dilakukan dan hanya mengangkat 

diagnosa nyeri paska operasi tanpa tahu angka nyeri saat beraktivitas maupun 

istirahat. Dari data awal, peneliti menemukan kesenjangan antara diagnosa yang 

diangkat dan gambaran yang nyeri paska operasi dari hari ke 0 sampai hari 3. 

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melihat gambaran skala nyeri pada pasien 

paska operasi diukur menggunakan Numerik Rating Scale (NRS) pada Rumah 

Sakit Siloam Lippo Cikarang, Bekasi.  

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui gambaran skala nyeri NRS pada pasien paska 

operasi di Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang, Bekasi. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran data demografi pasien paska operasi. 

b. Mengetahui gambaran skala nyeri NRS pada pasien paska operasi 

1.4  Pertanyaan Penelitian 

1.  Bagaimana gambaran skala nyeri NRS pada pasien paska operasi di 

Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang? 
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1.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 Tamsuri, 2007; Yudiyanta, et al(2015). 

KET: 

 = diteliti 

   = tidak diteliti 

1.6 Definisi Operasional 

No

.  

Variabel Definisi 

Operasional  

Alat Ukur Skala  Hasil Ukur 

1. Nyeri Paska 

Operasi 

Skala 

pengukuran 

nyeri 

berdasarkan 

Numeric. Skala 

ini berbentuk 

garis horizontal 

sepanjang 10 

cm terdiri dari 

angka 0 – 10 

Numeric 

Rating 

Scale 

Ordinal Penilaian nyeri 

dari kanan: 

Pertama angka 0 

yang 

menunjukkan 

tidak merasa 

nyeri.  

angka 1 – 3 

menunjukkan 

nyeri ringan 

Pasien Paska 

Operasi 

Ruangan rawat 

inap 

Nyeri Luka 

paska Operasi 

Pengkajian skala Nyeri 

NRS 
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dari angka 0 

yang tidak 

nyeri sama 

sekali sampai 

angka 10 yang 

menyatakan 

nyeri berat.  

angka 4 – 6 

menunjukkan 

nyeri sedang  

angka  7 – 10 

menunjukan 

nyeri berat 

 

Pengelompokan 

nyeri: 

1.Nyeri ringan 1 

-3 berarti masih 

bisa ditahan, 

aktifitas tak 

terganggu. 

2.Nyeri sedang 

4-6 nyeri sudah 

menganggu 

aktivitas fisik. 

3.Nyeri berat  7-

10 sudah tidak 

dapat 

melakukan  

aktifitas secara 
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mandiri.  

2. Usia  Umur lamanya 

waktu hidup 

mannusia dari 

lahir sampai 

sekarang ( 

Depkes ,2009) 

NRS 

Usia 18-

60 tahun 

Ordinal  1. Remaja akhir 

2. Dewasa awal 

3. Dewasa akhir 

4. Masa lansia  

awal 

5. Masa lansia    

akhir 

3. Jenis Kelamin Perbedaan 

peran, fungsi, 

status, dan 

tanggungjawab 

(Herien, 2013) 

NRS 

 

Ordinal 1. Laki – laki 

2. Perempuan  

4. Tekanan darah Tekanan dari 

darah yang 

dipompa oelh 

jantung 

terhadap 

dinding arteri 

(Nina,2017) 

NRS Ordinal 1.Normal 

2.Hipotensi 

3.Hipertensi 
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1.7 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis untuk memberikan informasi kepada 

pasien perihal intensitas nyeri pasien paska operasi dengan menggunakan 

skala NRS menyatakan tingkat kesembuhan. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat yang dapat dirasakan oleh perawat dan rumah sakit dapat menjadi 

masukan untuk dapat menjadi sumber informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




