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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar belakang 

 Tindakan operasi atau pembedahan menyebabkan jaringan sekitar 

mengalami pemutusan (discontinuitas) sehingga mengakibatkan cidera pada 

jaringan yang dilakukan pembedahan. Cidera karena pembedahan ini akan 

mengaktifkan nosiseptor untuk melepaskan zat kimia yang akan diteruskan 

oleh kornudorsalis dan dilanjutkan ke otak sebagai persepsi nyeri (Smeltzer & 

Bare, 2002; Skilton, 2003; Ilmiasih et al, 2015). 

Berdasarkan data Siloam Hospitals Makassar (SHMK), tindakan 

pembedahan mengalami peningkatan hampir 50% dari jumlah tahun 

sebelumnya. Nyeri yang ditimbulkan akibat luka operasi harus dikurangi atau 

diatasi. Nyeri pasca operasi yang dibiarkan dapat menimbulkan kecemasan, 

gangguan tidur, penurun mobilitas bahkan alectasis (Lee & Lee, 2006; 

Rudolph & Marcantonio, 2011). Pengkajian nyeri yang akurat sangat penting 

untuk penatalaksanaan nyeri yang efektif (Kozier et al.,;Marandina, 2014).   

Pengkajian skala nyeri merupakan pengkajian untuk menentukan 

keparahan atau intensitas nyeri yang dirasakan pasien. Visual analogue scale 

(VAS) adalah metode pengukuran skala linier yang menggambarkan secara 

visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien (Hawker, 

2011). Pengkajian nyeri menggunakan skala nyeri VAS membutuhkan kurang 

lebih satu menit, hal ini dapat mempermudah perawat dalam melakukan 
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pengkajian skala nyeri di rumah sakit. menurut Valente et al (2011) Skala 

nyeri VAS dan NRS menunjukan keunggulan dan responsive yang tinggi 

dalam tingkat pengukuran nyeri. 

SHMK mengunakan lima pengukuran skala nyeri yaitu wong- baker face 

scale, numeric scale, FLACC pain scale, CRIES pain scale dan COMFORT 

scale. Pada pasien pasca operasi, pasien akan diobservasi selama 24 jam untuk 

melihat kestabilan pasien termasuk skala nyeri pasien, pengkajian skala nyeri 

yang digunakan pada pasien pasca operasi adalah skala nyeri Numeric rating 

scale. Numeric rating scale ( NRS) adalah skala nyeri unidimensional yang 

digunakan untuk mengukur nyeri pada orang dewasa dengan 11 item yaitu 0-

10 yang menyatakan tingkat nyeri (Hawker, 2011). Skala nyeri NRS 

digunakan cepat dan mudah pada pasien efektif (Bird, 2005; Gregory, Julie, 

2011). Berdasarkan data SHMK, kelengkapan pengkajian observasi khusus 

pasca operasi pada bulan mei tahun 2017 mencapai 51,40%. Hal ini 

membuktikan sekitar 48,60% perawat di SHMK tidak melakukan pengkajian 

nyeri terhadap pasien pasca operasi sehingga tidak adanya gambaran skala 

nyeri pasca operasi di SHMK. 

Berdasarkan teori dan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melihat 

bagaimana gambaran skala nyeri pada pasien pasca operasi menggunakan 

visual nalogue scale dan numeric rating scale di SHMK. 
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1.2 Masalah penelitian  

Berdasarkan data SHMK, kelengkapan pengkajian observasi khusus pasca 

operasi pada bulan mei tahun 2017 mencapai 51,40%. Hal ini membuktikan 

sekitar 48,60% perawat di SHMK tidak melakukan pengkajian nyeri terhadap 

pasien pasca operasi sehingga tidak ada gambaran skala nyeri secara lengkap 

pada pasien pasca operasi di SHMK. 

Menurut Valente (2011) setelah melakukan empat perbandingan 

penggunaan skala nyeri terhadap nyeri dan menemukan bahwa skala nyeri 

VAS dan NRS menunjukan keunggulan dan responsive yang tinggi terhadap 

pengukuran nyeri. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana 

gambaran skala nyeri pada pasien pasca operasi menggunakan skala nyeri 

VAS dan NRS di SHMK. 

1.3 Tujuan penelitian  

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui 

gambaran skala nyeri pada pasien pasca operasi menggunakan Visual 

analogue scale dan Numeric rating scale di SHMK. 

1.3.2 Tujuan khusus. 

1. Mengetahui gambaran skala nyeri pada pasien pasca operasi 

menggunakan VAS di SHMK. 

2. Mengetahui gambaran skala nyeri pada pasien pasca operasi 

menggunakan NRS di SHMK. 
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1.4 Pertanyaan penelitian.  

1. Bagaimana tingkat skala nyeri pada pasien pasca operasi menggunakan 

VAS di SHMK? 

2. Bagaimana tingkat skala nyeri pada pasien pasca operasi menggunakan 

NRS di SHMK? 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai 

gambaran skala nyeri pada pasien pasca operasi menggunakan VAS dan 

NRS di Indonesia. Penelitian ini bermanfaat untuk digunakan sebagai 

acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya terhadap gambaran skala 

nyeri skala nyeri pada pasien pasca operasi menggunakan VAS dan NRS. 

1.6.2  Manfaat praktis 

1. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan 

pengetahuan mengenai bagaimana gambaran skala nyeri pada pasien 

pasca operasi  menggunakan VAS dan NRS. 

2. Bagi Siloam Hospital Makassar, hasil dari penelitian dapat 

memberikan gambaran skala nyeri pada pasien pasca operasi 

menggunakan VAS dan NRS di SHMK. 

3. Bagi bidang pendidikan, hasil dari penelitian memberikan 

pengetahuan terbaru bagimana gambaran skala nyeri pada pasien 

pasca operasi menggunakan VAS dan NRS. 
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4.  Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat jadikan 

sebagai referensi dalam melakukan penelitian terhadap gambaran 

skala nyeri pada pasien pasca operasi menggunakan VAS dan NRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




