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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesa penelitian dan manfaat penelitian sebagai 

kerangka berfikir dalam pembuatan penelitian 

1.1 Latar Belakang 

Masalah kesehatan yang paling umum yang dialami oleh individu adalah 

nyeri. Nyeri merupakan gejala yang paling sering dikeluhkan oleh pasien yang 

sedang menjalani rawat inap, sehingga memerlukan manajemen nyeri yang 

dilakukan secara tepat oleh tenaga kesehatan terutama perawat. Nyeri adalah 

alasan yang paling sering dalam mencari bantuan pelayanan kesehatan (Smeltzer 

& Bare, 2008).  

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

merupakan pengalaman  sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat 

dari kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial, atau digambarkan seperti 

kerusakan itu sendiri (Baker, 2012).  Nyeri disepakati oleh American Pain 

Society sebagai tanda vital kelima atau “the fifth vital sign”. Hal tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penanganan nyeri di antara petugas 

kesehatan professional (Smeltzer & Bare, 2008; Berman, et al., 2008). 

Diperkirakan prevalensi nyeri kronis adalah 20% dari populasi dunia, di Eropa 

tercatat jumlah pasien nyeri sebanyak 55% (JMJ, 2014). Sengkey & Angliadi 

(2015), melaporkan prevalensi nyeri akut di Inggris mencapai 42% dengan angka 

kejadian pada pria sebanyak 17% dan wanita sebanyak 25%.  
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Jumlah prevalensi nyeri secara keseluruhan belum pernah di teliti di 

Indonesia, namun diperkirakan nyeri kanker dialami oleh sekitar 12,7 juta orang 

atau sekitar 5% dari penduduk Indonesia (WHO, 2014), angka kejadian nyeri 

rematik di Indonesia mencapai 23,6-31,3% (Purastuti dalam Fanada & Muda 

2012), sedangkan nyeri punggung bawah (LBP) sebanyak 40% penduduk dengan 

jumlah prevalensi pada laki-laki sekitar 18,2% dan wanita 13,6% (Wulandari, 

Maja & Khosama, 2013). 

Nyeri berdasarkan tingkatannya terdiri dari nyeri ringan yaitu nyeri dengan 

intensitas rendah. Nyeri sedang yaitu nyeri yang menimbulkan reaksi. Nyeri 

berat, yaitu nyeri dengan intensitas yang tinggi. Tidak nyeri nilai numeriknya 

sama dengan 0 ( Nol), nyeri intensitas ringan skala numeriknya sama dengan 1-4, 

nyeri intensitas sedang skala numeriknya 5-7, sedangkan nyeri intensitas berat 

skala numeriknya 8-10 (Langganawa, 2014). Kurangnya pengetahuan dan sikap 

yang tidak tepat terhadap manajemen nyeri diakui sebagai penghambat utama 

dalam penerapan manajemen nyeri oleh petugas kesehatan di United State of 

America (U.S Departement of Health and Human Sevice, 1994 dalam Lai et al, 

2003).  

SOP (Standart Operating Procedures) nyeri yang digunakan di Rumah Sakit 

Siloam Bali mengacu pada Approaches to Pain Management; An Essensial 

Guide for Clinical Leaders, Joint Commission International (2003). Dalam 

penanganan nyeri, perawat berperan penting dalam mengkaji, menyediakan 

intervensi yang tepat, dan  mendokumentasikan (Crowe, et al., 2008; Naveh, et 

al., 2011). Belum banyak yang diketahui dan dikelola dengan baik, padahal 

perawat memiliki lebih banyak kesempatan dibandingkan tenaga kesehatan lain 

untuk membantu menghilangkan nyeri dan efeknya yang membahayakan 

(Brunner & Suddart 2005). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Pelaksanaan Pengkajian  Nyeri 
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Numeric Rating Scale oleh Perawat di Ruang Rawat Inap 1 Rumah Sakit Siloam 

Bali”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Fenomena yang terjadi di ruang rawat inap ketika perawat jaga dihadapkan 

dengan keluhan nyeri. Perawat dengan menggunakan pengetahuannya dapat 

mengatasi masalah nyeri baik secara mandiri maupun kolaboratif dengan 

menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan farmakologi dan pendekatan non 

farmakologi. Pada bulan Juli 2017 di ruang rawat inap 1 Rumah Sakit Siloam Bali 

didapatkan data pasien dengan nyeri berjumlah 72 orang. Dari data tersebut, perlu 

dilakukan pengkajian nyeri untuk pemberian manajemen nyeri dan membantu 

menghilangkan nyeri serta efeknya yang membahayakan. Oleh sebab itu, peran 

perawat sebagai tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pengkajian nyeri sebelum 

dan sesudah tindakan keperawatan.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 

pengkajian nyeri numeric rating scale oleh perawat di ruang rawat inap 1 Rumah 

Sakit Siloam Bali. 

1.3.1 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimanakah gambaran pelaksanaan pengkajian nyeri numeric rating 

scale oleh perawat di ruang rawat inap 1 Rumah Sakit Siloam Bali.? 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan tentang gambaran pelaksanaan pengkajian nyeri numeric 

rating scale oleh perawat di ruang rawat inap 1 Rumah Sakit Siloam Bali. 
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        1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan dan asuhan keperawatan bagi pasiennya serta 

meningkatkan pengetahuan bagi perawat di rumah sakit. 

1.4.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan  ilmu 

pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi data dasar untuk 

penelitian selanjutnya khususnya tentang gambaran pelaksanaan 

pengkajian nyeri numeric rating scale oleh perawat di ruang rawat 

inap 1 Rumah Sakit Siloam Bali. 




