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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, serta manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Operasi atau pembedahan adalah suatu penanganan medis secara 

invasif yang dilakukan untuk mendiagnosa atau mengobati penyakit, injuri, 

atau deformitas tubuh (Nainggolan et al.,2013). Setelah dilakukan operasi, 

pasien masuk kedalam masa yang disebut dengan pascaoperasi. Pascaoperasi 

adalah masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai saat pasien 

dipindahkan ke ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi (Uliyah dan 

Hidayat, 2008).  

Selama masa pascaoperasi keluhan utama yang sering dialami pasien 

adalah nyeri. Nyeri terjadi akibat dari diskontinuitas jaringan atau luka 

operasi akibat insisi pembedahan serta akibat posisi yang dipertahankan 

selama prosedur pascaoperasi sendiri. Menurut Galuh et al., (2009), terdapat 

75% pasien pascaoperasi mengalami nyeri hebat dan tidak mendapatkan 

pengolahan nyeri yang adekuat. Berat dan ringannya nyeri pascaoperasi bisa 

dipengaruhi oleh fisik, psikis atau emosi, karakter individu dan sosialkultural 

maupun pengalaman masa lalu terhadap rasa nyeri (Widya, 2010). 

Nyeri pascaoperasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu berat, sedang dan 

ringan (Sandika et al, 2015). Hasil penelitian dari Sommer et al (2008) yang 

dilakukan di Rumah Sakit Universitas Maastricht, Belanda pada periode satu  
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Februari sampai 30 Agustus 2003 dengan membagi nyeri pascaoperasi 

sedang sampai berat yaitu: pada hari ke nol dengan presentase nyeri 41%, 

sedangkan pada hari pertama didapatkan presentase nyeri 30%, pada hari 

kedua presentase nyeri 19%, dan pada hari ketiga presentasi nyeri yang 

dirasakan pasien pascaoperasi 14%. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat 

bahwa perkembangan nyeri berat-ringan mengalami penurunan pada hari 

ketiga.  

Nyeri yang dialami setelah menjalani pasca pembedahan memberikan 

dampak yang mengganggu ketidaknyamanan pasien selama masa perawatan 

atau pemulihan seperti gangguan tidur, kecemasan, kelelahan, dan depresi 

(Borglin, et al., 2011). Selain itu, dampak yang dirasakan juga mempengaruhi 

respon fisik dan psikis pasien. Respon fisik meliputi perubahan keadaan 

umum, wajah, denyut nadi, pernapasan, suhu badan, sikap badan dan apabila 

napas semakin berat dapat menyebabkan kolaps kardiovaskular dan syok. 

Sedangkan respon psikis akibat nyeri dapat merangsang respon stress yang 

dapat mengurangi respon imun dalam peradangan, serta menghambat respon 

yang paling parah akan mengarah pada ancaman merusak diri (Corwin, 

2009). 

Pengkajian nyeri sangat penting dilakukan pada pasien pascaoperasi 

sebagai awal dari penanganan nyeri dan mengidentifikasi karakteristik nyeri 

untuk mengetahui perkembangan nyeri pasien. Menurut Sommer et al (2008) 

pengkajian nyeri dapat dilakukan tiga kali dalam sehari. selain. Pengkajian 

nyeri yang akurat dapat menghindari dampak atau resiko nyeri yang lebih  
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serius sehingga berpengaruh terhadap lamanya proses penyembuhan. Perawat 

memiliki peran yang besar dalam melakukan pengkajian nyeri khususnya 

pada pasien pascaoperasi. Perawat memiliki waktu 24 jam dalam merawat 

dan menjaga pasien sehingga ketika pasien mengeluh nyeri maka peran 

perawat sangat di butuhkan di dalam pengkajian nyeri. Pengkajian nyeri yang 

dilakukan perawat dapat dilakukan dengan mengkaji karakteristik nyeri 

pasien, mengobservasi reaksi nonverbal pasien, menggunakan teknik 

komunikasi terapeutik, mengontrol lingkungan pasien (Sandika et al,2015). 

Tindakan perawat dalam melakukan pengkajian nyeri memerlukan 

alat ukur untuk mengkaji skala nyeri. Salah satu alat ukur yang dapat 

digunakan yaitu Visual Analog Scale (VAS). VAS menggunakan garis lurus 

yang mewakili intensitas nyeri dan memiliki alat  pendeskripsian verbal pada 

setiap ujungnya berupa “tidak nyeri” dan “ sangat nyeri ” (Andarmoyo, 

2013). Adapun kelebihan dari alat ukur VAS yaitu pasien memiliki 

kebebasan penuh dalam mengidentifikasi keparahan nyeri. Hal itu juga di 

dukung oleh  Price et al., (2002)  VAS adekuat dalam pengukuran nyeri, 

termasuk tingkat penerimaan dan pengulangan ,VAS dapat konsisten dalam 

mengukur klinis dan percobaan terhadap treatment nyeri, VAS juga sensitif 

dalam melihat variabel dalam peningkatan atau penurunan nyeri, VAS 

memilki kapasitas dalam mengukur multiple dimensi dari nyeri dan mudah 

digunakan.  

Pada penelitian Jaury et al., (2013) yang dilakukan pada ruang pasca 

bedah (recovery room) Instalasi Bedah Sentral RSUP. Prof. DR. R. D.  
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 Kandou Manado dengan judul “Gambaran skala visual analog scale dan 

hemodinamik pada pasien yang diberikan kombinasi Tramadol dan Ketorolak 

pasca bedah laparotomy” hasil dari penelitian rerata skor VAS pada jam 

kedua ialah lima  sedangkan rerata skor VAS pada jam keempat dan jam 

keenam ialah enam, empat, delapan, dan lima  secara berurutan. Pada 

penelitian tersebut, VAS dapat digunakan untuk mengkaji pasien 

pascaoperasi dalam mengetahui perkembangan nyeri yang dirasakan pasien 

pascaoperasi setelah di berikan treatment nyeri sebelumnya. 

 SHLC adalah salah satu rumah sakit dengan tindakan operasi yang 

cukup banyak terlihat dari bulan Januari sampai Juni 2017 sebanyak 889 

operasi dengan operasi besar sebanyak 213 dengan presentase 23,9%, operasi 

sedang 221 dengan presentase 24,8%, operasi kecil 19 dengan presentase 

2,1% serta operasi khusus 436 dengan presentase 49% (Nursing SHLC, 

2017).  Dilihat dari banyaknya tindakan operasi di SHLC maka dibutuhkan 

perawat ruang rawat inap yang mampu mengkaji skala nyeri pasien 

pascaoperasi dan menilai perkembangan nyeri selama masa pemulihan serta 

mengevaluasi manajemen nyeri yang dirasakan pasien. 

Peneliti telah melakukan wawancara secara acak kepada 13 perawat 

ruang rawat inap di SHLC mengenai intensitas nyeri pasien pascaoperasi 

selama mereka bekerja di SHLC. Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 

perawat dapat di simpulkan bahwa pada hari ke nol intensitas nyeri pasien 

pascaoperasi yaitu ringan dengan presentase 53,8%. Pada hari pertama 

intensitas berat dengan presentase 46,1% sedangkan pada hari kedua dengan  
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intensitas ringan dengan presentase 46,1%, dan pada hari ketiga 76,9% 

intensitas nyeri pasien pascaoperasi ringan. Maka dari hasil wawancara 

dengan 13 perawat berdasarkan pengalaman mereka dalam mengkaji skala 

nyeri pasien pascaoperasi dapat dilihat bahwa perkembangan nyeri pasien 

berubah ubah dan dari hari ke nol sampai hari ketiga tampak pada hari 

pertama mengalami nyeri berat sedangkan pada hari selanjutnya adanya 

penurunan intensitas nyeri. 

Pengkajian nyeri di SHLC menggunakan alat ukur yaitu : Wong Baker 

Face, Numeric Rating Scale (NRS), Comfort Scale, Flacc Pain Scale, Cries 

Pain Scale. Namun, untuk unit rawat inap yang yang sering digunakan 

perawat dalam mengkaji nyeri adalah NRS. Berdasarkan skala nyeri yang 

digunakan SHLC tampak skala nyeri VAS tidak digunakan secara praktik 

klinis di SHLC terutama pada ruang rawat inap. Mengingat pentingnya 

pengkajian nyeri pada pasien pascaoperasi untuk menghindari dampak yang 

lebih serius maka peneliti memiliki ketertarikan melakukan pengkajian nyeri 

pasien pascaoperasi dengan menggunakan skala nyeri VAS pada ruang rawat 

inap SHLC. 

1.2 Rumusan Masalah  

Nyeri pada pasien pascaoperasi memiliki tingkat nyeri yang bervariasi 

dari nyeri ringan, sedang sampai berat. Timbulnya rasa nyeri pada pasien 

pascaoperasi membuat pasien mengalami ketidaknyamanan yang 

mengganggu serta berdampak pada masalah kesehatan pasien seperti 

gangguan tidur, kecemasan, kelelahan, dan depresi (Borglin et al., 2011). Hal  
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 tersebut dapat merugikan pasien karena dapat membuat lamanya masa 

penyembuhan. Maka dari itu peran perawat dalam pengkajian nyeri sangat 

penting guna menghindari dampak atau resiko nyeri yang lebih serius pada 

pasien  pascaoperasi.  

Pada pengkajian nyeri membutuhkan alat ukur untuk mengkaji skala 

nyeri. Salah satunya skala nyeri VAS yang mudah di gunakan dan dapat 

diaplikasikan serta sensitif dalam melihat variabel dalam peningkatan atau 

penurunan nyeri (Price et al.,2002) .Tetapi di SHLC tidak menggunakan skala 

nyeri VAS dalam praktik klinis khususnya di rawat inap. Pentingnya 

pengkajian nyeri yang dilakukan oleh perawat pada pasien pascaoperasi untuk 

menghindari dampak yang tidak diinginkan,  membuat peneliti tertarik 

meneliti pengkajian nyeri pada pasien pascaoperasi di SHLC menggunakan 

skala nyeri VAS untuk melihat gambaran skala nyeri VAS pada pasien 

pascaoperasi di SHLC. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Teridentifikasi gambaran skala nyeri VAS pada pasien pascaoperasi di SHLC 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Teridentifikasi karakteristik responden pascaoperasi berdasarkan (usia, 

jenis kelamin, jenis tindakan operasi, jenis anestesi, diagnosis medis, 

jenis operasi, lama rawat, jenis obat-obatan, serta tanda-tanda vital) di 

SHLC. 
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2) Teridentifikasi gambaran skala nyeri VAS setelah 8 jam, 16 jam dan 24 

jam pada pasien pascaoperasi 

1.4 Pertanyaan Penelitian  

 Bagaimanakah gambaran skala nyeri VAS pada pasien pascaoperasi di SHLC 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritik dari penelitian ini yaitu menambah pengetahuan 

tentang gambaran skala nyeri VAS pada pasien pascaoperasi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi data dasar 

bagi rumah sakit tentang gambaran skala nyeri VAS pada pasien 

pascaoperasi sehingga untuk dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

menggunakan skala nyeri VAS dalam pengukuran skala nyeri. 

2) Bagi Perawat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perawat tentang gambaran skala nyeri VAS pada pasien pascaoperasi 

sehingga perawat mendapatkan pengetahuan  tentang skala nyeri VAS 

serta dapat mengaplikasinya pada pasien pascaoperasi. 

3) Bagi Peneliti Lainnya 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi 

peneliti yang akan meneliti di bidang yang sama, dimasa yang akan 
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datang seperti menggunakan metode penelitian yang lain dalam menilai 

skala nyeri pada pasien pascaoperasi.  




