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ABSTRAK

Latar Belakang: Fraktur adalah patah tulang yang terjadi karena adanya trauma secara
langsung, secara tidak langsung maupun patologis yang mengakibatkan terjadinya
diskontinuitas tulang dan pergeseran fragmen tulang. Fraktur pada umumnya disebabkan
oleh trauma karena kecelakaan lalu lintas. Fraktur terjadi karena kelebihan beban mekanis
pada tulang, saat tekanan yang diberikan pada tulang terlalu banyak dibandingkan yang
mampu ditanggungnya. Jumlah gaya pasti yang diperlukan untuk menimbulkan suatu
fraktur dapat bervariasi, sebagian tergantung pada karakteristik tulang itu sendiri. Audio
Recorded Guided Imagery dengan napas dalam adalah terapi menggunakan bayangan
yang menyenangkan yang dipadukan dengan terapi napas dalam. Tujuan: Mengetahui
gambaran asuhan keperawatan pada pasien fraktur dalam pemenuhan kebutuhan aman
dan kenyamanan. Metode: menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil:
Pengelolaan asuhan keperawatan pasien fraktur dalam pemenuhan kebutuhan aman dan
kenyamanan dengan masalah keperawatan nyeri yang dilakukan tindakan keperawatan
audio recorded guided imagery dengan napas dalam selama 3 hari didapatkan hasil yaitu
adanya penurunan skala nyeri. Kesimpulan: Tindakan terapi audio recorded guided
imagery dengan napas dalam efektif diberikan pada pasien fraktur yang mengalami nyeri.

Kata kunci: Audio recorded guided imagery, napas dalam, nyeri, fraktur
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Abstract

Background: Fractures occur due to direct, indirect, or pathological trauma resulting in
bone discontinuity and shifting of bone fragments. Fractures are generally caused by
trauma due to traffic accidents. Fractures occur due to mechanical overload on the bone
when it's stressed too severely than it can bear. The exact amount of power required to
induce a fracture can vary, depending in part on the characteristics of the bone itself.
Audio Recorded Guided Imagery with deep breaths is a pleasant use of imagery
combined with deep breathing therapy. Objectives: Identifying the description of nursing
care in fracture patients in meeting the needs of safety and comfort. Methods: interviews
and observation. Results: The management of nursing care for fracture patients in
fulfilling the need for safe and comfortable with pain nursing problems was performed by
audio recorded guided imagery nursing with deep breathing for three days resulting in a
reduction in the pain scale. Conclusions: Audio recorded guided imagery therapy with
deep breathing is useful for fracture patients who experience pain.

Keywords: Audio Recorded Guided Imagery, Deep Breathing, Pain, and Fracture.
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PENDAHULUAN
Fraktur adalah patah tulang

yang terjadi karena adanya trauma
secara langsung, secara tidak
langsung maupun patologis yang
mengakibatkan terjadinya
diskontinuitas tulang dan pergeseran
fragmen tulang (Nurarif & Kusuma,
2015). Fraktur merupakan cedera
traumatik dengan presentase kejadian
yang tinggi. Cedera tersebut dapat
menimbulkan perubahan yang
signifikan pada kualitas hidup
seseorang sebagai akibat dari
pembatasan aktivitas, kecacatan, dan
kehilangan pekerjaan. Namun, faktor
penyebab fraktur yang sering
dijumpai adalah kecelakaan lalu
lintas. (Joyce M. Black, 2014).

Peristiwa fraktur akibat
kecelakaan lalu lintas di seluruh
dunia sebesar 1,25 juta pada tahun
2015 (World Health Organization,
2015). Pada tahun 2016 angka
kecelakaan di Indonesia sebanyak
8.491 kasus 10.246 orang korban
yang mengalami luka ringan, 2.004
orang luka berat dan 2.289 orang
korban meninggal dunia. Dari jumlah
total peristiwa kecelakaan yang
terjadi, terdapat 5,8% korban cedera
atau sekitar 8 juta mengalami fraktur
dengan jenis fraktur yang paling
terjadi karena fraktur pada bagian
ekstremitas atas sebesar 36, 9% dan
ekstremitas bawah sebesar 65,2%
(Depkes RI, 2016). Prevalensi
fraktur terbanyak di Provinsi Papua
dengan prevalensi 8,3 % sedangkan

di Jawa Tengah 6,2% (Kemenkes,
2015).

Fraktur pada umumnya
disebabkan oleh trauma karena
kecelakaan lalu lintas. Fraktur terjadi
karena kelebihan beban mekanis
pada tulang, saat tekanan yang
diberikan pada tulang terlalu banyak
dibandingkan yang mampu
ditanggungnya. Jumlah gaya pasti
yang diperlukan untuk menimbulkan
suatu fraktur dapat bervariasi,
sebagian tergantung pada
karakteristik tulang itu sendiri
(Nurarif & Kusuma, 2015). Masalah
keperawatan pasien dengan fraktur
salah satunya adalah nyeri. Hampir
semua pasien dengan fraktur
mengeluh nyeri pada area cidera.
Nyeri dirasakan sebelum tindakan
operasi maupun setelah tindakan
operasi. Pasien post operasi fraktur
biasanya merasakan nyeri yang
intens, terutama ketika bergerak.
Nyeri yang muncul disebabkan oleh
diskontinuitas jaringan akibat
pembedahan dan trauma yang dapat
menimbulkan komplikasi serius
(Novita, 2012). Masalah
keperawatan pasien dengan fraktur
salah satunya adalah nyeri. Hampir
semua pasien dengan fraktur
mengeluh nyeri pada area cidera.
Nyeri dirasakan sebelum tindakan
operasi maupun setelah tindakan
operasi. Pasien post operasi fraktur
biasanya merasakan nyeri yang
intens, terutama ketika bergerak.
Nyeri yang muncul disebabkan oleh



Prodi D3 Keperawatan
Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Kusuma Husada Surakarta
2020

diskontinuitas jaringan akibat
pembedahan dan trauma yang dapat
menimbulkan komplikasi serius
(Novita, 2012). Nyeri sebagai suatu
sensori subjektif dan pengalaman
emosional yang tidak menyenangkan
berkaitan dengan kerusakan jaringan
yang aktual atau potensial yang
dirasakan dalam kejadian-kejadian
dimana terjadi kerusakan mulai dari
proses transduksi, transmisi, proses
modulasi dan persepsi (Nurarif &
Kusuma, 2015). Tindakan yang
digunakan dalam penatalaksanaan
yaitu terapi farmakologi dan non
farmakologi. Terapi farmakologi
yang biasa dilakukan adalah dengan
pemberian analgetik. Terapi non
farmakologi menggunakan
manajemen nyeri meliputi teknik
distraksi, relaksasi, massage,
kompres, dan imobilisasi. Salah satu
metode yang sering dilakukan adalah
teknik distraksi dan relaksasi.
Distraksi yang digunakan yaitu
Audio Guided Imagery (imajinasi
terbimbing) adalah terapi
menggunakan bayangan yang
menyenangkan dan
mengonsentrasikan diri pada
bayangan tersebut serta berangsur-
angsur membebaskan diri dari
perhatian terhadap nyeri. Terapi ini
menurunkan nyeri karena di
dalamnya terdapat unsur terapi yang
berfungsi untuk merelaksasikan
(Firman, 2012). Teknik relaksasi
napas dalam merupakan suatu bentuk
asuhan keperawatan yang dalam hal
ini perawat mengajarkan kepada

pasien bagaimana cara melakukan
napas dalam, napas lambat (menahan
inspirasi secara maksimal) dan
bagaimana menghembuskan napas
secara perlahan. Kondisi relaksasi ini
dapat memicu pengeluaran hormon
endopin sehingga nyeri dapat
berkurang (Lettus, 2010).

METODE STUDI KASUS
Jenis penelitian ini adalah deskriptif
dengan menggunakan metode
pendekatan studi kasus. Subjek
dalam studi kasus ini adalah satu
orang pasien fraktur post ORIF hari
ke-2 dengan masalah nyeri akut.
Pengambilan studi kasus dilakukan
di ruang Flamboyan 9 RSUD Dr.
Moewardi dengan waktu
pengambilan kasus dimulai pada
tanggal tanggal 24-29 Februari 2020.
Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara dan
observasi. Observasi menggunakan
lembar yang berisi skala nyeri
sebelum dan sesudah dilakukan
tindakan audio recorded guided
imagery dengan napas dalam. Untuk
mengukur skala nyeri menggunakan
Numberic Rating Scale (NRS).

HASIL
Berdasarkan pengkajian yang

dilakukan pada pada hari Rabu, 26
Februari 2020 pukul 06.30 WIB
Keluarga   pasien  mengatakan  telah
dilakukan  tindakan operasipada
tanggal 24 Februari 2020. Setelah
dilakukan pengkajian PQRST
didapatkan hasil yaitu pasien
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mengeluh nyeri pad aarea yang telah
dilakukan tindakan post operasi hari
ke-2. Pencetus nyeri yaitu saat bahu
sebelah kiri digeser, nyeri berkurang
ketika merubah posisi tangan kiri,
qualitas nyeri seperti disayat, nyeri
pada area operasi yaitu diclavicula
sinistra, skala nyeri 5, dan nyeri
hilang  timbul.  Tekanan darah
142/89mmHg, nadi 108x/menit,
respirasi 22x/menit. Hasil
pemeriksaan penunjang rontgen
yang telah dibicarakan oleh dokter
di dapatkan kondisi klinis yaitu post
ORIF Clavicula (s) tampak
terpasang internal fiksasi (plate dan
screw) pada os clavicula kiri, garis
fraktur (+) pada 1/3 tengah os
clavicula kiri

Diagnosa keperawatan pada
studi ini yaitu nyeri akut
berhubungan dengan agen pencedera
fisik. Berdasarkan analisa data dari
pengkajian didapatkan data subjektif
yaitu pasien mengatakan nyeri skala
5, nyeri bertambah parah saat bahu
sebelah kiri digeser, nyeri berkurang
ketika merubah posisi tangan kiri,
nyeri seperti disayat, nyeri di area
operasi yaitu clavicula sinistra dan
nyeri hilang timbul. Data objektif
yang didapat yaitu pasien tampak
meringis kesakitan, terdapat luka
post ORIF yang ditutup perban
elastis, pasien sering menutupi dan
memegang daerah yang nyeri karena
post ORIF, nafsu makan berubah
yaitu hanya makan ½ porsi. Tekanan
darah 142/89 mmHg, nadi 108/menit,
respirasi 22x/menit.

Intervensi yang dibuat
berdasarkan diagnosa keperawatan
tersebut adalah observasi TTV,
identifikasi nyeri dengan PQRST,
berikan teknik non farmakologi
(audio recorded guided imagery
dengan napas dalam), jelaskan
strategi meredakan nyeri, dan
kolaborasi pemberian analgetik.

Setelah diberikan tindakan
keperawatan selama 3 hari, evaluasi
berdasarkan SOAP, pasien
mengatakan nyeri berkurang. Slaka
nyeri 3. pasien tidak lagi menahan
nyeri atau melindungi daerah nyeri,
frekuensi nadi 98x/menit. Masalah
teratasi dan intervensi dihentikan.

PEMBAHASAN
Hasil pengkajian didapatkan

data pasien mengeluh nyeri post
ORIF. Sesuai dengan teori Novita
(2010) bahwa pasien post operasi
fraktur  biasanya  merasakan  nyeri
yang  intens,  terutama ketika
bergerak. Nyeri yang muncul
disebabkan oleh diskontinuitas
jaringan akibat pembedahan dan
trauma  yang dapat menimbulkan
komplikasi serius.

Menurut Asikin (2018), nyeri
pada fraktur sebelum dioperasi
maupun setelah dioperasi adalah
nyeri yang termasuk dalam nyeri
nosiseptif yaitu apabila telah terjadi
kerusakan jaringan, maka   sistem
nosisseptif akan bergeser fungsinya,
dari fungsi protektif  menjadi fungsi
yang membantu perbaikan jaringan
yang rusak. Kerusakan jaringan yang
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diakibatkan akan memicu pelepasan
zat-zat kimiawi (mediator inflamasi)
yang menimbulkan reaksi inflamasi
yang diteruskan sebagai sinyal ke
otak. Sinyal nyeri dalam bentuk
impuls listrik akan dihantarkan oleh
serabut saraf nosisseptor yang
bersinapsis dengan neuron di kornu
dorsalis medula spinalis. Sinyal
kemudian diteruskan melalui traktus
spinatalakmikus di otak, dimana
nyeri pada fraktur diinterpretasikan.
Berdasarkan uraian di atas tidak terdapat
kesenjangan antara teori dan hasil studi
kasus bahwa pasien dengan fraktur post
operasi merasakan nyeri.

Setelah pengkajian diperoleh
data pasien mengeluh nyeri pada
area yang  telah  dilakukan  tindakan
operasi. Nyeri skala 5,   nyeri
bertambah parah menggeser bahu,
nyeri berkurang ketika merubah
posisi  tangan  kiri, nyeri seperti di
sayat, nyeri di area operasi yaitu di
clavicula sinistra dan nyeri hilang
timbul. Tekanan darah 142/89
mmHg, nadi 108 kali permenit.
Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI
(2017), hasil dari data diatas
merupakan data dalam diagnosa
keperawatan nyeri akut berhubungan
dengan agen pencedera fisik.
Diagnosa tersebut dapat diangkat
karena  mencakup  80% dari data
pada diagnosa keperawatan nyeri
akut berhubungan   dengan agen
pencedera fisik.

Intervensi dan implementasi
diberikan sesuai dengan diagnosa
keperawatan yaitu nyeri akut
berhubungan dengan agen pencidera

fisik. Intervensi yang diberikan yaitu
observasi TTV, identifikasi nyeri
dengan PQRST, berikan teknik non
farmakologi (audio recorded guided
imagery dengan napas dalam),
jelaskan strategi meredakan nyeri,
dan kolaborasi pemberian analgetik.
Terapi audio recorded guided
imagery dengan napas dalam
diberikan dalam sehari sebanyak 1 x
setiap pagi selama 3 hari.

Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian Meity (2017) yang
berjudul “Efektifitas Terapi Audio
Recorded Guided Imagery dengan
Napas Dalam terhadap Penurunan
Nyeri Pasien Pasca Operasi Fraktur”,
membuktikan bahwa dengan
melakukan terapi audio recorded
guided imagery dengan napas dalam
selama 1 kali sehari selama 3 hari
dapat menurunkan nyeri karena di
dalamnya terdapat unsur terapi yang
berfungsi untuk merelaksasikan.

Tabel 4.1 Evaluasi skala nyeri Tn.
D mengalami penurunan

Hari Skala nyeri
Pre Post

Ke 1 5 3
Ke 2 5 3
Ke 3 3 2

Berdasarkan data tabel di atas
dapat disimpulkan adanya penurunan
skala nyeri hari pertama sampai
dengan hari ketiga. Hasil studi kasus
yang dilakukan di RSUD Dr.
Moewardi diketahui bahwa sesudah
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dilakukan intervensi keperawatan
dengan memberikan terapi audio
recorded guided imagery dengan
napas dalam sebanyak 1 x sehari
setiap pagi selama 3 hari berturut-
turut maka didapatkan hasil
pengukuan skala nyeri 5 (nyeri
sedang) menjadi skala 2 (nyeri
ringan).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Berdasarkan pengkajian

didapatkan masalah keperawatan
nyeri akut berhubungan agen
pencedera fisik pada pasien
fraktur.

2. Intervensi dan implementasi yang
diberikan yaitu manajemen nyeri
yang terdiri dari observasi TTV,
identifikasi nyeri dengan PQRST,
berikan teknik non farmakologi
(audio recorded guided imagery
dengan napas dalam), jelaskan
strategi meredakan nyeri, dan
kolaborasi pemberian analgetik.
Terapi audio recorded guided
imagery dengan napas dalam
diberikan 1 x sehari setiap pagi
selama 3 hari berturut-turut

3. Setelah melakukan asuhan
keperawatan, masalah
keperawatan pada Tn. D teratasi
sesuai dengan tujuan dan kriteria
hasil yang ditetapkan.

Saran
Pemberian terapi audio

recorded guided imagery dengan
napas dalam sudah efektif
menurunkan skla nyeri pada pasien

fraktur. Penulis menyarankan
pemberian terapi audio recorded
guided imagery dengan napas untuk
dilakukan secara mandiri oleh pasien
karena terapi ini aman dilakukan
tanpa pengawasan dari tenaga ahli.
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