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Abstrak  

Fraktur atau patah tulang merupakan masalah kesehatan di dunia yang menarik perhatian 

masyarakat, hal ini dikarenakan fraktur merupakan kejadian tidak terduga yang dapat 

menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan secara tertutup maupun terbuka. Salah satu 

factor penyebab terjadinya fraktur adalah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan 

raya, yang dapat menyebabkan cedera pada anggota gerak. Manifestasi klinis pada pasien 

fraktur salah satunya yaitu nyeri. Upaya utuk mengurangi nyeri dengan memberikan teknik 

relaksasi nafas dalam. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pasien fraktur dalam pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman: nyeri. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini 

adalah satu orang pasien yang mengalami fraktur diruang Instalasi Gawat Darurat. Hasil studi 

menunjukkan bahwa ada pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan skala 

nyeri pada pasien fraktur yaitu dari skala 6 menjadi 3. Sehingga diharapkan tenaga kesehatan 

dapat mengimplementasikan tindakan keperawatan nonfarmakologis yaitu teknik relaksasi 

nafas dalam sebagai tindakan alternative untuk mengurangi nyeri secara maksimal agar klien 

merasa nyaman, khususnya pada klien dengan fraktur. 
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PENDAHULUAN 

Fraktur atau patah tulang 

merupakan masalah kesehatan di dunia 

yang menarik perhatian masyarakat, 

hal ini dikarenakan fraktur merupakan 

kejadian tidak terduga yang dapat 

menyebabkan terputusnya kontinuitas 

jaringan secara tertutup maupun 

terbuka. Salah satu faktor penyebab 

terjadinya fraktur adalah meningkatnya 

angka kecelakaan lalu lintas di jalan 

raya, yang dapat menyebabkan cedera 

pada anggota gerak. Insiden fraktur di 

dunia kini semakin meningkat, hal ini 

terbukti berdasarkan Badan Kesehatan 

Dunia (WHO) melaporkan bahwa 

angka kejadian fraktur yang tertinggi 

adalah di Negara Amerika Serikat 

Latin (47,1%), Korea Selatan (21,9%), 

dan Thailand (21%) (WHO, 2012). Hal 

ini juga terjadi di negara berkembang 

seperti Indonesia.Prevalensi fraktur di 

Indonesia semakin meningkat hal ini 

terbukti berdasarkanRISKESDAS 

(2018) mencatat di Indonesia terdapat 

1.017.290(9,2%) akibat kecelakaan 

lalu lintas dan di Jawa Tengah 

sebanyak 132.565 (9,3%). Dari 92.976 

jenis fraktur yang dialami 64,1% 

diantaranya mengalami 

lecet/lebam/memar, 20,1% luka 

iris/robek/tusuk, 32,8% terkilir, 5,5% 

patah tulang, dan 0,5% anggota tubuh 

terputus. Sedangkan dari 92.976 yang 

mengakibatkan kecatatan fisik 

diantaranya panca indera tidak 

berfungsi 0,5%, kehilangan sebagian 

anggota badan  0,6%, bekas luka 

permanen yang mengganggu 

kenyamanan 9,2%. 

Ketika tulang patah, struktur 

disekitarnya juga terganggu, 

menyebabkan edema jaringan lunak, 

hemoragike otot dan sendi, dislokasi 

sendi, ruptur tendon, gangguan saraf, 

dan kerusakan pembuluh darah. Organ 

tubuh dapat terluka dan dapat 

menimbulkan rasa nyeri akibat gaya 

yang disebabkan oleh fraktur 

(Smeltzer, 2018). Nyeri merupakan 

gejala yang paling sering ditemukan 

pada gangguan muskoskeletal 

sehingga perlu diketahui secara 

lengkap tentang sifat-sifat dari nyeri. 

Kebanyakan pasien dengan penyakit 

atau kondisi traumatik, baik yang 

terjadi pada otot, tulang dan sendi 

biasanya mengalami nyeri. Nyeri 

tulang dapat dijelaskan secara khas 

sebagai nyeri dalam dan tumpul yang 

bersifat menusuk, sementara nyeri otot 

dijelaskan sebagai adanya rasa pegal. 

Nyeri fraktur tajam dan menusuk dan 

dapat dihilangkan dengan imobilisasi 

(Noor, 2016). 

Teknik relaksasi merupakan 

terapi non farmakologis yang dapat 

menurunkan nyeri dengan merilekskan 

ketegangan otot yang menunjang 

nyeri. Dilakukan 10-15 menit dengan 

posisi relaks dapat duduk atau 

berbaring terlentang. Kemudian 

instruksikan untuk menghirup napas 

dalam lalu menghembuskan secara 



perlahan-lahan dan merasakan saat ini 

udara mengalir dari tangan, kaki 

menuju keparu, kemudian udara di 

buang keluar (Mubarak dkk, 2015). 

 

PEMBAHASAN 

Hasil  pengkajian pada klien 

Tn. U dengan menggunakan 

pengkajian analisis symptom meliputi 

PQRST. Didapatkan data subyektif 

dan obyektif yaitu data subyektif klien 

mengatakan nyeri di bagian bahu kiri 

karena kecelakaan. P: Nyeri saat 

digerakkan, Q: Nyeri seperi tertimbun 

benda berat, R: Nyeri pada bahu kiri, 

S: Skala nyeri 6, T: Nyeri terus 

menerus. Data objektif yang 

didapatkan adalah klien tampak 

meringis menahan sakit dan gelisah, 

TD: 120/75 mmHg, N: 112x/menit, 

RR: 24x/menit, S: 37,5oC, SPO2: 98%. 

Capilary refill time<2 detik. Hasil 

rontgen Fraktur sepertiga distal OS 

clavicula sinistra.Dari data 

pengkajiandiatasdapatdilihatbahwatan

dadangejalapadakliensesuaidengantand

adangejala di SDKI (2017) pada 

diagnose keperawatan nyeri akut yaitu 

mengeluh nyeri, meringis, gelisah. 

Gejala yang khas dan bias dirasakan 

langsung dari kondisi fraktur adalah 

adanya rasa nyeri yang terjadi karena 

terputusnya kontinuitas jaringan, 

adanya spasme otot, tekanan dari 

patahan tulang dan karena kerusakan 

jaringan yang berada disekitar tulang 

(Musliha, 2010 dikutip dalam 

Mujahidin, dkk. 2018). 

Berdasarkan data subyektif dan 

obyektif di atas penulis menegakkan 

diagosa nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisik sebagai 

diagnosa prioritas karena nyeri 

merupakan masalah utama. Nyeri akan 

berdampak pada ketidaknyamanan 

pada pasien yang dapat membuat 

pasien frustasi dan seringkali 

mengarah pada kecemasan dan depresi 

psikologi. Pasien nyeri fraktur yang 

mengalami stres dan cemas maka 

tekanan darahnya akan meningkat dan 

denyut jantung bekerja semakin cepat, 

sehingga dapat menurunkan sistem 

imun yang berdampak negatif bagi 

tubuh. Selain itu pereda nyeri yang 

tidak efektif dapat mengganggu fungsi 

pernapasan (Sjamsuhidajat & Jong, 

2010). 

Intervensi utama yang 

diakukan adalah teknik non-

farmakologis relaksasi nafas dalam 

untuk mengurangi rasa nyeri. Teknik 

relaksasi merupakan terapi non 

farmakologis yang dapat menurunkan 

nyeri dengan merilekskan ketegangan 

otot yang menunjang nyeri. Dilakukan 

10-15 menit dengan posisi relaks dapat 

duduk atau berbaring terlentang. 

Kemudian instruksikan untuk 

menghirup napas dalam lalu 

menghembuskan secara perlahan-lahan 

dan merasakan saat ini udara mengalir 

dari tangan, kaki menuju ke paru, 



kemudian udara di buang keluar 

(Mubarak dkk, 2015). 

Table 1.1 Tabel observasi 

interevnsi relaksasi nafas dalam pada 

pasien fraktur pada tanggal 25 Februari 

2020 di IGD 

 

25 Feb 

2020 
Pre Post 

Skala 6 3 

 

Pada tabel 1.1 menunjukkan 

skala nyeri sebelum diberikan teknik 

relaksasi nafas dalam adalah 6 dengan 

respon mengeluh nyeri, gelisah dan 

tampak meringis kesaitan. Kemudian 

setelah diberikan teknik relaksasi nafas 

dalam menjadi 3 klien tampak lebih 

rileks dan nyaman.Menurut Aini, Lela 

& Rezkita, Reza. (2017) hal ini 

disebabkan dengan teknik relaksasi 

nafas dalam mampu merangsang tubuh 

untuk melepaskan opoid endogen yaitu 

endorphin dan enkafalin. Hormon 

endorphin merupakan substansi sejenis 

morfin yang berfungsi sebagai 

penghambat transmisi impuls nyeri ke 

otak. Sehingga pada saat neuron nyeri 

mengirimkan sinyal ke otak, terjadi 

sinapsis antara neuron perifer dan 

neuron yang menuju otak tempat 

seharusnya subtansi p akan 

menghasilkan impuls. Pada saat 

tersebut endorphin akan memblokir 

lepasnya substansi p dari neuron 

sensorik, sehingga sensasi nyeri 

menjadi berkurang. 

Hasil evaluasi menunjukkan 

pemberian relaksasi nafas dalam pada 

pasien nyeri pada fraktur dapat 

mengurangi skala nyeri dari skala 6 

menjadi 3. 

 

KESIMPULAN 

 Pemberian relaksasi nafas 

dalam pada pasien nyeri fraktur dapat 

memberikan dampak positif dalam 

penurunan nyeri fraktur. Diharapkan 

rumah sakit dapat mengaplikasikan 

tindakan tersebut untuk meningkatkan 

kesehatan pasien terutama pasien 

fraktur dengan gangguan rasa aman 

dan nyaman nyeri.  

 

SARAN 

 Bagi institusi pelayanan 

kesehatan rumah sakit khususnya 

RSUD Dr. Moewardi dapat 

memberikan pelayanan kesehatan dan 

mempertahankan hubungan kerjasama 

yang baik antara tim kesehatan 

maupun klien serta keluarga klien. 

Melengkapi sarana dan prasarana yang 

sudah ada secara optimal dalam 

pemenuhan asuhan keperawatan nyeri 

akut pada pasien fraktur. 

Bagi tenaga kesehatan 

khususnya perawat diharapkan selalu 

berkoordinasi dengan tim kesehatan 

lainnya dalam memberikan tindakan 

keperawatan nonfarmakologis yaitu 

terapi relaksasi nafas dalam bias 

diaplikasikan sebagai tindakan 

alternative untuk mengurangi nyeri 



secara maksimal agar klien merasa 

nyaman, khususnya pada klien dengan 

fraktur. Perawat diharapkan dapat 

memberikan pelayanan professional 

dan komprehensif. 

Bagi institusi pendidikan 

meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang telah berkualiatas 

dengan mengupayakan aplikasi riset 

dalam setiap tindakan yang dilakukan 

sehingga mampu menghasilkan 

perawat yang profesional, terampil, 

inovatif, dan bermutu  dalam 

memberikan asuhan  keperawatan 

yang komprehensif berdasarkan ilmu 

dan kode etik keperawatan. 

Bagi pasien meningkatkan 

pengetahuan klien dan keluarga 

tentang bagaimana menangani masalah 

fraktur dengan tindakan yang benar 

sehingga  masalah  teratasi dan 

kebutuhan kenyamanan pasien 

terpenuhi. 
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