
BAB I

PENDAHULUAN

Bab  ini  membahas  mengenai  latar  belakang,  rumusan  masalah,  tujuan,

pertanyaan  penelitian,  hipotesis,  definisi  operasional,  penelitian  serta  manfaat

penelitian.

1.1 Latar Belakang

Paska operasi  adalah masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai

saat  pasien  dipindahkan  ke  ruang  pemulihan  dan  berakhir  sampai  evaluasi

selanjutnya  (Uliyah  &  Hidayat,  2008).  Gejala  yang  paling  umum  yang

mempengaruhi pasien selama periode paska operasi adalah nyeri (Lanitis et al,

2015). Secara umum nyeri adalah sensori subyektif dan emosional yang tidak

menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun

potensial  atau  menggambarkan  kondisi  terjadinya  kerusakan  (Trisnowiyanto,

2012). Nyeri adalah suatu pengalaman yang nyata yang memerlukan perawatan

dan tindakan medis (Prasetyo, 2010) 

Menurut Feldmann et al. (2016) Nyeri paska operasi merupakan masalah

utama ketidaknyamanan pasien dan sering dikaitkan dengan pemulihan pasien

yang  tertunda.  Manajemen  nyeri  paska  operasi  yang  tidak  memadai  dapat

meningkatkan morbiditas,menyebabkan masa inap di rumah sakit yang lama dan

meningkatnya  biaya  medis.  Manajemen  nyeri  paska  operasi  yang  baik
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merupakan bagian penting dari perawatan paska operasi (Kim et al, 2013; Ip et

al, 2009; Masigati dan Chilonga, 2014).

Mulyono  (2008)  menambahkan  nyeri  paska  operasi  merupakan

permasalahan yang sangat penting dan sering dihadapi oleh pasien paska operasi

sehingga jika tidak ditangani dengan benar akan berdampak negatif pada pasien

seperti  kegelisahan  (gangguan  tidur),  perubahan  hemodinamik  (hipertensi,

takikardi),  ketakutan  untuk  mobilisasi  akan  memperlambat  proses  pemulihan

tubuhnya dan dapat menimbulkan komplikasi paska nyeri yang dapat berakibat

fatal. Nyeri paska operasi memerlukan tindakan yang tepat oleh seluruh tenaga

kesehatan. 

Data  World  Health  Organization (WHO)  menunjukkan  bahwa  selama

lebih  dari  satu  abad  perawatan  bedah  telah  menjadi  komponen  penting  dari

perawatan kesehatan di seluruh dunia. Diperkirakan setiap tahun ada 230 juta

operasi  utama  dilakukan  diseluruh  dunia,  satu  untuk  setiap  25  orang  hidup

(Hasri, 2012). Masigati dan Chilonga (2014) melaporkan prevalensi nyeri paska

operasi  secara  global  berkisar  antara  50%  sampai  75%  pasien.  Di  Inggris,

dilaporkan bahwa 30% pasien mengalami  nyeri  paska operasi.  Di sub-Sahara

Afrika,  ada  Di  Nigeria,  dilaporkan  bahwa 95% pasien  paska operasi  dengan

berbagai tingkat nyeri. Di Kenya, pasien yang dilakukan operasi abdomen dan

toraks  sebanyak  60%  diantaranya  mengalami  nyeri  paska  operasi  yang

berkelanjutan. Di Tanzania nyeri  paska operasi menyumbang 40% dari semua

komplikasi paska operasi di Rumah Sakit Nasional Muhimbili. 
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Di Indonesia persentase jumlah pasien paska operasi tahun 2007 pada 401

Rumah Sakit  Umum (RSU) dilaksanakan tindakan operasi sebanyak 642.632,

dirinci  menurut  tingkat  kelas  A,  B,  C,  dan  D,  data  tersebut  diklasifikasikan

berdasarkan jenis operasi. Pada kelas A jumlah operasi mayor adalah 8.364 klien

(16,2%), kelas B jumlah operasi mayor adalah 76.969 (19,8%), pada kelas C

jumlah operasi mayor adalah 65.987 (34,0%), dan pada kelas D jumlah operasi

mayor adalah 3.307 (41,0%) (Depkes RI, 2007).

Rumah Sakit Siloam Sriwijaya adalah salah satu rumah sakit di Palembang

yang memiliki peralatan medis bedah yang lengkap dan juga sebagai rumah sakit

rujukan  peserta  BPJS  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial)  sehingga

keberadaan  rumah  sakit  ini  cukup  membantu  masyarakat  khusunya  dalam

tindakan  pembedahan,  hal  tersebut  diungkapkan  oleh  direktur  Rumah  Sakit

Siloam Dr. Hariyanto SE MM. Menurut data Rekam Medis Rumah Sakit Siloam

Sriwijaya Palembang jumlah pasien dengan tindakan operasi tahun 2016 adalah

berjumlah  2082  (24,3%).  Sedangkan  tahun  2017  sejak  Januari  hingga  Juni

berjumlah 1060 (25,14%) pasien operasi.

Perawat  berperan penting dalam manajemen nyeri  pasien paska operasi

terutama dalam melakukan pengkajian nyeri. Pengkajian tersebut berisi seberapa

parah tingkat nyeri dirasakan oleh pasien. Terdapat berbagai faktor yang dapat

mempengaruhi  persepsi  dan  reaksi  masing-masing  pasien  terhadap  nyeri.

Seorang  perawat  harus  menguasai  dan  memahami  faktor-faktor  tersebut  agar

dapat  memberikan  pendekatan  yang  tepat  dalam  pengkajian  dan  perawatan
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terhadap pasien yang mengalami masalah nyeri  sehingga dapat meningkatkan

manajemen nyeri pasien paska operasi (Sandika et al, 2015; Prasetyo, 2010). 

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan menurut Afolayan et al (2015)

adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman nyeri sebelumnya, makna

nyeri  dan budaya.  Identifikasi  awal prediktor pada pasien yang berisiko nyeri

paska operasi akan memungkinkan intervensi yang lebih efektif dan manajemen

nyeri  yang  lebih  baik.  (Ip et  al.,2009).  Untuk memberikan  manajemen  nyeri

yang  memadai,  tepat  dan  efektif  dibutuhkan  kerjasama  dan  peran  aktif  dari

pasien  sendiri  dalam  menjawab  intensitas  nyeri  yang  dirasakan.  Tingkat

pendidikan mempengaruhi persepsi pasien terhadap nyeri dan juga pemahaman

pasien terhadap informasi yang baru diterima (Saragih, 2010). 

Didalam dunia kesehatan tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi tercapainya sasaran pendidikan kesehatan (penkes) oleh tenaga

medis  baik  dokter  dan  perawat  kepada  pasien.  Tingkat  pendidikan  dapat

mempengaruhi  cara  pandang  seseorang  terhadap  informasi  baru  yang

diterimanya.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat

pendidikannya, semakin mudah seseorang menerima informasi, menyerap hal-

hal  baru  akan  lebih  baik,  meningkatkan  kemampuan  pasien  untuk

mengungkapkan keluhannya.  Pasien yang mampu menerima infomasi  dengan

baik  serta  dapat  mengungkapkan  keluhan  nya  akan  meningkatkan  kualitas

perawatan di rumah sakit (Saragih, 2010).

Pendidikan adalah suatu proses yang akan membentuk suatu perilaku dan

kemampuan,  semakin  baik pendidikan semakin luas kapabilitas  dan kapasitas
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seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula menerima

informasi  dan  pada  akhirnya  pengetahuan  yang  dimilikinya  semakin  banyak

(Notoadmodjo, 2010). 

Pendidikan dapat  meningkatkan kecerdasan dan kemampuan komunikasi,

berarti  seseorang  akan  lebih  terbuka  pikirannya  untuk  memahami  berbagai

macam  masalah  lewat  arus  informasi  yang  ada.  Jika  kemampuan  berpikir

seseorang  dapat  meningkat  relatif  lebih  baik,  maka  akan  dapat  menanggapi

sesuatu  masalah  secara  rasional  dan  obyektif.  Apabila  seseorang  telah

memperoleh pendidikan relatif tinggi, maka akan terjadi kecenderungan untuk

menyerap  hal-hal  baru  akan  lebih  baik,  dibandingkan  dengan  orang  yang

berpendidikan rendah (Walujo, 2010).

Studi yang dilakukan oleh Lanitis et al (2015) menunjukkan bahwa Pasien

dengan pendidikan rendah lebih cenderung mengalami kecemasan. Sebuah studi

yang menyelidiki  asosiasi  ini  di lebih dari  10.000 orang dari  populasi  umum

menunjukkan bahwa risiko relatif kecemasan secara signifikan lebih tinggi pada

orang dengan pendidikan rendah. Pada penelitian ini, pasien dengan pendidikan

rendah mengalami rasa nyeri berat, hal ini menunjukkan adanya korelasi antara

tingkat  nyeri  dengan  tingkat  kecemasan  pasien.  Pasien  dengan  tingkat

pendidikan  tinggi  mendapatkan  kontrol  atau  pemahaman  yang  lebih  baik,

kondisi yang dapat diantisipasi akan menghasilkan adaptasi yang lebih baik dan

toleransi yang lebih baik.

Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan dan merupakan salah satu kota

besar  di  Sumatera.  Masyarakat  kota  Palembang  memiliki  tingkat  pendidikan
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yang  berbeda-beda.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (2015)  Rata-rata  tingkat

pendidikan  masyarakat  Palembang  yaitu  tidak  memiliki  ijazah  9,23  %,  SD

(Sekolah  Dasar)  18,63 %, SMP (Sekolah  Menengah Pertama)21,40  %, SMA

(Sekolah  Menengah  Atas)  35,62%,  Perguruan  tinggi  15,11  %.  Hasil  studi

pendahuluan  pada  10  pasien  paska  operasi  dewasa  di  Rumah  Sakit  Siloam

Sriwijaya yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil pasien dengan lulusan

pendidikan SMA (60%), pasien dengan lulusan peruguruan tinggi D3/S1 (40 %).

Hasil  penelitian  pendahuluan  dilakukan  oleh  peneliti  di  Rumah  Sakit

Siloam Sriwijaya  dengan menggunakan NRS dalam 24 jam pertama pada 10

pasien  paska  operasi  didapatkan  pasien  dengan  tingkat  pendidikan  SMA

mengalami  nyeri  ringan sebanyak  tiga  orang (50%),  nyeri  sedang dua  orang

(33,3%), tidak ada nyeri  sebanyak satu orang (16,6%). Pasien dengan lulusan

perguruan  tinggi  (D3/S1)  didapatkan  hasil  nyeri  ringan  sebanyak  tiga  orang

(75%), nyeri sedang sebanyak satu orang (25%).

Perawat tidak dapat melihat atau merasakan nyeri yang dirasakan pasien

sehingga  diperlukan  alat  pengukuran  untuk  menilai  derajat  intensitas  nyeri

secara  keseluruhan.  Penilaian skala  nyeri  bersifat  subyektif  dan  individual

dimana hanya pasien yang dapat merasakannya. Salah satu alat ukur mengukur

skala nyeri pasien paska operasi adalah NRS. NRS merupakan alat ukur skala

nyeri unidimensional yang berbentuk garis horizontal pada skala 0 sampai 10, di

mana 0 tidak ada nyeri dan 10 adalah nyeri paling berat yang dapat dirasakan.

Pasien  diminta  menggolongkan  nyeri  ke  tingkat  ringan,  sedang,  dan  berat
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berdasarkan skor NRS dari 0- 10. Tidak ada nyeri (0), nyeri ringan (1-3), nyeri

sedang (4-6), nyeri berat (7-10) (Evan, 2010; Powel , 2010; Jensen, 2011).

Banyak skala telah dirancang untuk mengukur nyeri. Keakuratan penilaian

tergantung pada upaya penyedia layanan kesehatan dan orang yang mengalami

nyeri. NRS adalah alat ukur intensitas nyeri yang penting dalam praktik klinis

untuk  menilai  nyeri  paska  operasi  dan  untuk  membantu  mengembangkan

pedoman untuk mengobati nyeri paska operasi (Dijk et al, 2012). NRS mudah

didapat, reliabel, valid dan mampu mendeteksi perubahan dari waktu ke waktu

(Lanitis et al, 2015). Hasil penelitian menunjukkan NRS adalah skala nyeri yang

sederhana bahkan pasien yang buta huruf dapat  dengan mudah menilai  nyeri

mereka pada skala ini (Mudgalkar, Bele, Valsangkar, Bodhare & Gorre, 2012).

Tingkat pendidikan mempengaruhi  pemahaman pasien terhadap informasi

yang  diterima  dengan  kata  lain  pendidikan  juga  mempengaruhi  pemahaman

pasien alat ukur tersebut (Saragih, 2010). Studi yang dilakukan oleh Hjermstad

et al (2011) mengatakan bahwa NRS memiliki kepatuhan yang lebih baik dan

merupakan  alat  yang  direkomendasikan  berdasarkan  tingkat  kepatuhan  yang

lebih  tinggi,  responsivitas  dan  kemudahan  penggunaan  yang  lebih  baik  dan

penerapan yang baik. Validasi NRS kepada 150 pasien paska operasi di Ghana

menunjukkkan NRS valid digunakan untuk pasien paska operasi dewasa. NRS

sensitif  terhadap  perubahan  intensitas  atau  tingkat  rasa  sakit  yang  dialami

sebelum dan sesudah analgesia seperti supetitoria parasetamol dan diklofenak,

petidin injeksi, dan tramadol oral yang telah diberikan ( Aziato et al, 2015).
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Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk

meneliti  tentang Hubungan  Tingkat  Pendidikan  dengan  Skala  Nyeri

Menggunakan Numeric Rating Scale (NRS) pada pasien paska operasi di Rumah

Sakit Siloam Sriwijaya.

 1.2 Masalah Penelitian

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting bagi pasien dalam menilai

skala nyeri  yang dirasakan karena tingkat pendidikan mempengaruhi  persepsi

pasien terhadap nyeri dan juga mempengaruhi pemahaman pasien terhadap skala

nyeri  yang  digunakan.  Untuk  memberikan  manajemen  nyeri  yang  memadai,

tepat  dan  efektif  dibutuhkan  kerjasama  dan  peran  aktif  dari  pasien  dalam

menjawab intensitas nyeri yang dirasakan. Berdasarkan latar belakang tersebut

penulis tertarik untuk meneliti hubungan tingkat pendidikan pasien dengan skala

nyeri  menggunakan NRS pada pasien  paska operasi  di  Rumah Sakit  Siloam

Sriwijaya Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Teridentifikasi  hubungan  tingkat  pendidikan  pasien  dengan  skala  nyeri

menggunakan  Numeric Rating Scale pada pasien paska operasi di Rumah Sakit

Siloam Sriwijaya.
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1.3.2 Tujuan Khusus

a.Teridentifikasi  karakteristik  responden pasien paska operasi  di  Rumah Sakit

Siloam Sriwijaya.

b.Teridentifikasi  skala  nyeri  pasien  menggunakan  NRS  pada  pasien   paska

operasi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. 

c.Teridentifikasi hubungan tingkat pendidikan pasien dengan skala nyeri ( 8 jam,

16 jam, 24 jam) paska operasi menggunakan NRS di Rumah Sakit Siloam

Sriwijaya.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan  perumusan  masalah  maka  pertanyaan  penelitian  ini  adalah

apakah ada hubungan antara tingkat  pendidikan pasien dengan skala  nyeri

menggunakan NRS pada pasien paska operasi?

1.5 Hipotesis

 Hipotesis dala penelitian ini yaitu terdapat hubungan negatif antara tingkat

pendidikan pasien dengan skala  nyeri  menggunakan NRS di  Rumah  Sakit

Siloam Sriwijaya.

1.6 Definisi Operasional dan konseptual

Definisi  operasional  adalah  definisi  berdasarkan  teori  tetapi  besifat

operasional  yang  dapat  diukur  oleh  peneliti  (Swarjana,  2015).  Definisi
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konseptual  adalah  perspektif  peneliti  berdasarkan  kriteria  teori  (Nursalam,

2008).

Tabel 1.6 Definisi Operasional dan Konseptual.
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Variabel Definisi 
Konseptual

Definisi 
operasional

Alat dan 
Cara Ukur

Hasil Ukur Skala

1 Skala 
Nyeri

Skala nyeri 
merupakan 
tingkat 
keparahan 
nyeri  pasien
(Prasetyo, 
2010)

Seberapa 
parah nyeri 
yang dirasakan
pasien paska 
operasi di 
Rumah Sakit 
Siloam 
Sriwijaya

Skala nyeri 
pasien 
diukur 
menggunaka
n NRS 
setiap 
delapan  jam
( 8jam, 16 
jam, 24 jam)
paska 
operasi dan 
akan 
dimasukkan 
dalam 
lembar 
observasi.

1.Tidak ada 
Nyeri (0). 
2.Nyeri 
ringan (1-3) 
3.Nyeri 
sedang (4-6)
4. Nyeri 
berat ( 7-10)

Ordinal

2 Tingkat
pendidikan

Tingkat
pendidikan
adalah
tahapan
pendidikan
yang
ditetapkan
berdasarkan
tingkat
perkembang
an  peserta
didik.
(Suhardjo,
2007). 

Tingkat
sekolah formal
atau
pendidikan
terakhir  yang
dicapai
berdasarkan 
pengakuan
responden.

Dengan
mengisi
lembar
karakteristik
responden
mengenai
tingkat
pendidikan
terakhir
pasien.

1. SD
2. SMP
3. SMA
4.Perguruan
Tinggi

Analisis 
bivariat:
1.Dasar 
( SD,SMP)
2. Menengah
(SMP)
3Tinggi
( Perguruan 
Tinggi)
(Notoadmod
jo,2010)

Ordinal



1.7 Manfaat penelitian

1.7.1 Manfaat Teoritis

Sebagai  referensi  dalam ilmu  keperawatan  medikal  bedah  yang  dapat

menambah dan memperkaya ilmu keperawatan, khususnya dalam manajemen

nyeri paska operasi.

1.7.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Responden

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  pasien  dan

keluarga supaya mendapatkan pelayanan paska operasi dan penanganan

nyeri secara komprehensif.

2) Bagi Perawat di Siloam Sriwijaya Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi infomasi tambahan dan

sebagai  data  dasar  Rumah Sakit  mengenai  tingkat  pendidikan pasien

paska  operasi  dan  skala  nyeri  pasien  paska  operasi di  Rumah  Sakit

Siloam Sriwijaya Palembang serta dapat meningkatkan kualitas asuhan

keperawatan manajemen nyeri pada pasien paska operasi

3) Bagi Mahasiswa Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan UPH

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  informasi  tambahan  bagi

mahasiswa-mahasiswi  keperawatan  pada  saat  menjalani  praktik

keperawatan di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang.
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