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Abstrak 
 

Fraktur merupakan 10 kasus terbesar di IGD RSUD Dr.Moewardi Surakarta 

dengan prevelensi 439 kejadian pada tahun 2019. Fraktur tersebut merupakan 

kejadian yang menyebabkan gangguan fisioologis dan psikologis dan salah satu 

manifestasi klinik dari fraktur ini berupa nyeri. Nyeri ialah gejala yang seringkali 

ditemukan pada gangguan muskuloskeletal. Nyeri pada penderita fraktur sifatnya 

tajam dan menusuk. Salah satu teknik untuk menurunkan rasa nyeri yaitu dengan 

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

keperawatan pada pasien fraktur dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

kenyamann: nyeri. Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien dengan fraktur. 

Hasil studi kasus ini menunjukan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pasien 

fraktur dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan kenyamanan: nyeri dengan 

masalah keperawatan nyeri akut yang dilakukan tindakan relaksasi nafas dalam 

selama 15 menit didapatkan hasil penurunan skala dari skala 5 menjadi skala 4. 

Rekomendasi tindakan terapi relaksasi nafas dalam efektif dilakukan pada pasien 

fraktur. 

 
Kata Kunci : Fraktur, Nyeri Akut, Relaksasi Nafas Dalam  
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PENDAHULUAN 
 

World Health Organization (WHO) 

mencatat terdapat lebih dari 5 juta orang 

meninggal setiap tahunnya dan sekitar 1,3 

juta orang mengalami kecacatan fisik 

karena fraktur. Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan DepKes RI (2018) di 

Indonesia kasus fraktur terjadi disebabkan 

oleh cedera karena kecelakaan lalu lintas 

yang mengakibatkan kecacatan permanen 

bahkan hingga kematian. Di Indonesia 

fraktur karena kecelakaan lalu lintas 

tercatat 2,2% dandi provinsi Jawa Tengah 

2,3%. Prevelensi di IGD RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta yaitu sebanyak 439 

kejadian pada tahun 2019.  

Fraktur menyebabkan terputusnya 

kontuinitas jaringan tulang baik yang 

bersifat total ataupun sebagian yang 

diakibatkan oleh trauma ataupun tenaga 

fisik. Salah satu manifestasi dari fraktur 

adalah nyeri. Nyeri ialah gejala yang 

sering ditemukan pada gangguan 

muskuloskeletal. Nyeri pada penderita 

fraktur bersifat tajam dan menusuk. Nyeri 

biasanya ditimbulkan oleh kerusakan 

jaringan akibat spasme otot atau 

penekanan pada saraf sensoris. 

Rasa nyeri merupakan stressor yang 

dapat menyebabkan stress dan ketegangan 

dimana individu dapat berespon secara 

biologis dan perilaku yang menimbulkan 

respon fisik dan psikis (Suwondo, 2017). 

Pada pasien fraktur dalam 

penatalaksanaan nyeri meliputi terapi 

farmakologi dan non farmakologi. 

Terapi farmakologi meliputi 

pemberian obat analgesik jenis obat 

yang meringankan rasa nyeri. Terapi 

nonfarmakologi meliputi distraksi, 

terapi, relaksasi, hipnoterapi, 

pemijatan, tusuk jarum, aroma terapi 

serta kompres dingin.  

Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengambil kasus dengan judul : 

“Asuhan Keperawatan Pada Pasien 

Fraktur Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Rasa Aman dan Kenyamanan: Nyeri 

di Ruang Instalasi Gawat Darurat 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta”  

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan desain 

studi  kasus.  Penelitian  ini 

dilakukan  di Ruang Instalasi Gawat 

Darurat RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta.  Adapun  subjek 

penelitian ini adalah pasien Fraktur 

dengan masalah nyeri 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan hasil pengkajian pada 

tanggal 22 Februari 2020 pukul 09.00 

WIB didapatkan hasil Data primer: (1) 

Airway : pasien terlihat sadar 

composmentis, tidak ada sumbatan 

jalan nafas, tidak ada sputum ataupun 



lendir dijalan nafas. (2) Breathing: pasien 

terlihat nafas spontan, tidak ada otot bantu 

pernafasan, tidak ada jejas. (3) Circulation: 

kondisi akral teraba hangat, mukosa kulit 

lembab, CRT <2 detik, nadi teraba kuat, 

nadi 90x/menit, TD : 120/90x/menit. (4) 

Disability: kesadaran pasien composmentis, 

pasien terlihat kesakitan, komunikasi lancar, 

GCS E4V5M6. (5) Exposure: terdapat luka 

lecet siku sebelah kanan, luka lecet pada 

bagian atas alis sebelah kanan dan akral 

teraba hangat.  

Data sekunder: (1) Subyektif : pasien 

mengatakan sebelumnya belum pernah 

patah tulang, pasien saat ini mengatakan 

nyeri skala 5 pada baguan lengan kirinya. 

(2) Alergi : pasien mengatakan tidak 

mempunyai riwayat alergi makanan atau 

obat. (3) Medication history: pasien 

mengatakan belum pernah dirawat inap 

kalaupun ada keluhan hanya flu dan demam 

biasa. (4) Riwayat penyakit: pasien 

mengatakan tidak mempunyai penyakit 

apapun. (5) Last meal: pasien mengatakan 

sebelum masuk RS makan 2 kali pada pagi 

hari dan siang, minum kurang lenih 1000cc. 

(6) Event leading: pasien mengatakan jatuh 

dari atap rumah, pasien mengaku hanya 

ingat itu saja. 

Hasil pengkajian nyeri : pasien 

mengatakan nyeri ketika digerakkan, nyeri 

seperti tertusuk-tusuk, nyeri bagian lengan 

kiri, nyeri berskala 5, nyeri terus menerus. 

Hasil dari data penunjang (Rontgen) 

didapatkan fraktur tertutup 1/3 distal 

humerus sinistra dengan fragmen fraktur 

angulasi ke lateral, disertai soft tissues 

lost sweeling dan emfisema subkutis.       

Diagnosa keperawatan yang 

ditemukan adalah nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera 

fisiologis dibuktikan dengan tampak 

meringis, gelisah, bersikap protektif, 

sulit tidur. 

Intervensi yang dibuat 

berdasarkan diagnosa keperawatan 

yaitu: identifikasi nyeri, berikan 

teknik nonfarmakologi relaksasi nafas 

dalam, jelaskan teknik relaksasi nafas 

dalam dapat menurunkan nyeri, 

kolaborasikan dengan dokter untuk 

pemberian analgetik.  

Dalam melakukan intervensi 

penulis memfokuskan pada tindakan 

pemberian teknik nonfarmakologi 

relaksasi nafas dalam. 

Setelah dilakukan tindakan 

selama 1x6 jam evaluasi berdasarkan 

SOAP yaitu, Subyektif : pasien 

mengatakan nyeri ketika digerakkan, 

nyeri seperti tertusuk-tusuk, nyeri 

pada lengan bagian kiri, nyeri skala 4, 

nyeri terus menerus. Obyektif : pasien 

terlihat menahan nyeri dan tidak 

berani bergerak. Analisis : masalah 

teratasi sebagian. Planning : lanjutkan 

pemberian teknik nonfarmakologi 

dengan relaksasi nafas dalam, 

kolaborasikan dengan dokter untuk 

pemberian terapi analagesik. 

 

 



PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengkajian tanggal 

22 Februari 2020 pukul 09.00 WIB 

didapatkan hasil keluhan utama adalah 

nyeri. Dilakukan pengkajian nyeri yaitu : 

pasien mengeluhkan nyeri ketika 

digerakkan, nyeri seperti tertusuk-tusuk, 

nyeri dibagian lengan kiri, nyeri skala 5, 

nyeri terus menerus. 

Didapatkan hasil Rontgen fraktur 

tertutup 1/3 distal humerus sinistra dengan 

fragmen fraktur angulasi ke lateral, disertai 

soft tissues lost sweeling dan emfisema 

subkutis. 

Fraktur merupakan terputusnya 

kontuinitas jaringan tulang yang disebabkan 

trauma atau cedera (Asikin, dkk, 2017). 

Menurut Zairin, Noor (2017) manifestasi 

klinis dari fraktur adalah deformitas, 

pembengkakan, nyeri, memar, spasme, 

krepitasi dan syok. 

Dalam melakukan pemenuhan 

kebutuhan fisiologis penulis memfokuskan 

pada penurunan tingkat nyeri pasien fraktur. 

Nyeri merupakan sensasi ketidaknyamanan 

yang bersifat individual 

Nyeri tidak dipandang sebagai kondisi 

alami dari cidera atau trauma yang akan 

berkurang secara bertahap seiring waktu, 

karena nyeri yang tidak mereda dapat 

menimbulkan komplikasi, peningkatan lama 

rawat inap dan distress (Helmi,2013).  

Maka dari itu penulis dalam mengatasi 

masalah nyeri tersebut melakaukan tindakan 

nonfarmakologi sesuai dengan standar 

intervensi keperawatan indonesia 

berdasarkan jurnal.  

Tindakan relaksasi dipilih karena 

mudah dilakukan oleh pasien dan tidak 

menggunakan alat apapun sehingga 

sangat efektif untuk dilakukan dalam 

menurunakan tingkat nyeri. Secara 

patofisiologis nyeri terjadi pada saat 

terjadi pelepasan mediator kimia seperti 

bradikinin, prostagladin dan substans 

yang akan merangsang saraf simpatis 

sehingga mengalami vasokontriksi 

yang akhirnya meningkatkan tonus otot 

yang menimbulkan berbagai efek 

spasme otot yang akhirnya menekan 

pembuluh darah, mengurangi aliran 

darah, meningkatkan kecepatan 

metabolisme otot yang menimbulkan 

pengiriman impuls nyeri dari medulla 

spinalis ke otak.  

Relaksasi nafas dalam ini secara 

fisiologis akan menstimulasi sistem 

saraf otonom yang merupakan bagian 

dari sistem saraf perifer yang 

mempertahankan homeostatis 

lingkungan internal individu. Dengan 

demikian relaksasi nafas dalam dapat 

menurunkan tingkat nyeri.  

 

KESIMPULAN  

1. Pengkajian yang didapatkan 

nyata pada kasus tersebut adalah 

pasien mengeluhkan nyeri lengan 

kiri karena terjadi patah tulang 

pada lengan kirinya.  

2. Diagnosa Keperawatan yang 

muncul pada kasus tersebut ialah 



nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisiologis dibuktikan 

dengan pasien terlihat meringis 

kesakitan, bersikap protektif dan sulit 

tidur  

3. Intervensi yang dilakukan adalah 

berfokus pada pemeberian teknik non 

farmakologi relaksasi nafas dalam  

4. Implementasi dilakukan selama 1x8 

jam diruang ROI IGD RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta dengan 

melakukan relaksasi nafas dalam 

selama 15 menit sebelum memberikan 

obat analgesik.  

5. Evaluasi keperawatan pada pasien 

yang dilakukan selama 1x6 jam 

dengan menggunakan SOAP, masalah 

nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisiologis teratasi sebagian 

karena kriteria hasil dalam tujuan 

belum tercapai. Pasien dipindahkan ke 

bangsal untuk perawatan lebih lanjut.  

 

SARAN  

1. Bagi Pelayanan Kesehatan  

   Dapat memberikan pelayanan 

kesehatan dan mempertahankan 

hubungan kerja sama yang baik 

dengan tim kesehatan, pasien maupun 

keluarga pasien.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang telah berkualitas 

dengan mengupayakan aplikasi riset 

dalam setiap tindakan yang 

dilakuakan sehingga mampu 

menghasilkan perawat yang 

profesional, terampil, inovatif 

dan bermutu dalam memberikan 

asuhan keperawatanyang 

komprehensif berdasarkan ilmu 

dan kode etik keperawatan. 

3.   Bagi Tenaga Kesehatan  

Diharapkan selalu berkoordinasi 

dengan tim kesehatan lainnya 

dalam memberikan asuhan 

keperawatan  

4. Bagi Pembaca 

Diharapkan memberikan 

kemudahan bagi pembaca untuk 

pengembangan ilmu khususnya 

ilmu keperawatan dan diharapkan 

setelah membaca karya tulis 

ilmiah ini pembaca mengetahui 

tentang fraktur  

5. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat memberikan 

efektifitas relaksasi nafas dalam 

dan memberi pengelolaan 

selanjutnya pada pasien dengan 

masalah keperawatan nyeri pada 

pasien fraktur 
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