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ABSTRAK 

 

Fraktur adalah hilangnya kontinuitas tulang, baik yang bersifat total maupun 

sebagaian, biasaya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik. Salah satu 

penatalaksanaan pada pasien post operasi fraktur yang mengalami nyeri dengan cara 

pemberian terapi mendengarkan bacaan asmaul husna. Pemberian terapi 

mendengarkan bacaan asmaul husna dapat menurunkan skala nyeri pada pasien post 

operasi fraktur. Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran 

ashuhan keperawatan pada pasien post operasi fraktur tibia dextra dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan nyaman. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

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

satu orang pasien post operasi fraktur dengan diagnosa keperawatan nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisik. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien post operasi fraktur tibia dextra dalam 

pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman dengan masalah nyeri akut yang dilakukan 

tindakan keperawatan dengan memberikan teknik mendengarkan bacaan asmaul 

husna selama 2 hari berturut-turut didapatkan hasil terjadi penurunan skala nyeri dari 

skala 7 menjadi skala 4. Rekomendasi tindakan mendengarkan bacaan asmaul husna 

pada pasien post operasi fraktur tibia dextra untuk menurunkan skala nyeri. 
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PENDAHULUAN 

Fraktur merupakan patah 

tulang pada umumnya diakibatkan 

oleh trauma atau mungkin tenaga fisik. 

Daya serta sudut dari tenaga inilah, 

posisi tulang, serta jaringan lunak 

tulang dapat menetapkan apa mungkin 

fraktur yang terjadi ini utuh atau tidak 

utuh(Kusuma, 2015). Novita (2012) 

mengatakan bahwa fraktur juga 

mengaitkan jaringan otot, saraf serta 

pembuluh darah disekitarnya hal ini 

tulang bersifat rapuh akan tetapi cukup 

memiliki daya serta gaya pegas agar 

bertahan, namun jika tekanan dari luar 

yang datang lebih kuat dari apa yang 

dapat diserap tulang, hal ini dapat 

mengakibatkan trauma pada tulang 

yang menyebabkan hancurnya atau 

terpotongnya kontinuitas tulang. 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

mencatat pada tahun 2011-2012 

terdapat 5,6 juta orang meninggal 

dunia dan 1,3 orang menderita fraktur 

akibat kecelakaan lalu lintas. Tingkat 

kecelakaan transportasi di Asia Pasifik 

memberikan kontribusi sebesar 44% 

dari total kecelakaan di dunia, yang di 

dalamnya termasuk Indonesia. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS) oleh Badan 

Penelitian dan Pengembangan Depkes 

RI (2018) di Indonesia terjadi kasus 

fraktur yang disebabkan oleh cedera 

antara lain karena jatuh, kecelakaan 

lalu lintas dan trauma benda 

tajam/tumpul. Dari 45.987 peristiwa 

terjatuh yang mengalami fraktur 

sebanyak 1.775 orang (3,8%), dari 

20.829 kasus kecelakan lalu lintas, 

yang mengalami fraktur sebanyak 

1.770 orang (8,5%) dari 14.127 trauma 

benda tajam/tumpul, yang mengalami 

fraktur sebanyak 236 orang (1,7%). 

Dinas Kesehatan Jawa Tengah (2013) 

mencatat kira-kira 2.700 orang 

mengalami kejadian fraktur, 56% 

menderita kecacatan fisik, 24% 

mengalami kematian, 15% bisa 

sembuh dan 5% mengalami kejadian 

gangguan psikologis atau depresi 

terhadap kejadian fraktur. Berdasarkan 

hasil penelitian, jumlah kasus fraktur 

di RS dr.Asmir Salatiga pada tahun 

2018 adalah 199 dengan kasus 

tertinggi berada di Kecamatan tingkir 

(42,2% kasus). Kelompok umur pasien 

dengan kasus fraktur yang paling 

banyak adalah kelompok usia 46-55 

tahun (18,1%). Sebagaian besar pasien 

dengan kasus fraktur di wilayah Kota 

Salatiga adalah laki-laki (55,6%).    

Efek samping yang bisa 

ditimbulkan oleh pasien post operasi 

adalah nyeri. Proses pembedahan 

berakibat jangka penyembuhan yang 

lama, terhalang ambulasi dini, 

penurunan fungsi sistem 

(Novita,2012). Nyeri adalah salah satu 

efek terhadap responden post operasi 

pembedahan yang meningkatkan 

hormon stress misalnya 

adrenokortikotropin, kortisol dan 

secara simultan mampu menurunkan 

pelepasan insulin serta fibrinilisis yang 

mungkin akan menghambat proses 

penyembuhan luka (Novita, 2012). 

Salah satu penatalaksanaan non 

farmakologi yang termasuk dalam 

distraksi audio/pendengaran yaitu 

dengan medengarkan bacaan Asmaul 

Husna. Mendengarkan bacaan Asmaul 

Husna memiliki poin yang penting 

yaitu nada yang indah. Pada 

mekanisme distraksi, terjadi penurunan 

perhatian atau persepsi terhadap nyeri 



dengan memfokuskan perhatian pasien 

pada stimulasi lain. atau menjauhkan 

pikiran terhadap nyeri. Pelaksanaan 

mendengarkan bacaan asmaul husna 

diulang 3 kali dengan volume 5 selama 

kurang lebih 15 menit dan diberikan 1 

kali sehari selama 2 hari berturut-turut 

(Masrvia, 2018). 

 

METODE STUDI KASUS 

Studi kasus adalah kajian yang rinci 

tentang satu latar, atau subjek tunggal, 

atau satu tempat penyimpanan 

dokumen, atau suatu peristiwa tertentu 

(Asmadi, 2014). Studi kasus ini adalah 

studi untuk mengeksplorasi masalah 

asuhan keperawatan pada pasien Post 

Operasi Fraktur dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan nyaman : Nyeri 

dengan pemberian terapi 

mendengarkan bacaan Asmaul Husna 

di RST Asmir Salatiga. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan data telah 

dilakukan di ruang Crisan RST Asmir 

Salatiga pada tanggal 17-29 Februari 

2020. Data yang telah diambil yaitu, 1 

pasien dan diagnosa medis Post 

Operasi Fraktur. Berdasarkan hasil 

pengkajian didapatkan data pasien 

Tn.M berusia 30 tahun didapatkan data 

subjektif  pasien mengatakan nyeri 

pada kaki kanan post operasi. P: Nyeri 

saat digerakkan, Q: Nyeri seperti 

tertusuk-tusuk, R: Nyeri di kaki kanan 

tibia dextra post operasi, S: Skala nyeri 

7, T: Nyeri dirasakan hilang timbul. 

Data objektif didapatkan adalah 

tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 90 

x/menit, respirasi 23 x/menit, dan suhu 

36
o
C, pasien tampak gelisah dan 

meringis kesakitan menahan sakitnya. 

Hasil pemeriksaan fisik pada kaki 

didapatkan hasil terdapat luka operasi 

dikaki kanan tibia dextra post fraktur, 

luka operasi ±sepanjang 15cm dan 

terdapat 14 jahitan. Menurut mubbarak 

dkk, (2015) nyeri yang dialami pasien 

merupakan dampak dari tindakan 

pembedahan yang telah dilakukan 

yang mengakibatkan timbulnya luka 

pada bagian tubuh pasien sehingga 

menimbulkan nyeri. Hal ini 

menunjukkan bahwa antara hasil studi 

kasus dan teori tidak terdapat 

kesenjangan bahwa nyeri yang timbul 

dikarenakan oleh luka yang terjadi 

setelah dilakukan tindakan 

pembedahan. 

Berdasarkan analisa data maka 

didapatkan diagnosa keperawatan yaitu 

nyeri akut berhubungan dengan agen 

cidera fisik. Diagnosa nyeri akut 

menjadi diagnosa utama pada pasien 

dikarenakan terdapat masalah pada 

kebutuhan rasa aman dan nyaman 

pasien. Kebutuhan rasa aman dan 

nyaman adalah suatu keadaan telah 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia 

yaitu kebutuhan akan ketentraman, 

kelegaan, dan transenden (keadaan 

tentang suatu yang melebihi masalah 

atau nyeri). Berdasarkan teori hierarki 

maslow dimana kebutuhan rasa aman 

dan nyaman: nyeri adalah uruan yang 

kedua setelah kebutuhan fisiologis, 

karena pada kebutuhan fisiologis tidak 

terjadi gangguan maka masalah nyeri 

akut diangkat sebagai diagnosa 

keperawatan yang utama (Kasiati & 

Rosmalawati, 2016). Penulis 

mengambil nyeri akut mengacu pada 

batasan karakteristik yaitu data 

subjektif klien mampu melaporkan 

nyeri yang sudah terkontrol, data 



objektif Reaksi terhadap nyeri  bentuk 

respons seseorang terhadap nyeri, 

seperti ketakutan, gelisah, cemas, 

menangis, dan menjerit, perubahan 

pada tekanan darah, pernafasan, 

denyut nadi, gangguan tidur dan lain 

sebagainya. (Hidayat,2013). 

SLKI dari intervensi tersebut 

adalah setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selam 2x 24 jam 

diharapkan masalah nyeri akut teratasi 

dengan kriteria hasil :  kontrol nyeri 

(L.08063) klien mampu melaporkan 

nyeri terkontrol meningkat, keluhan 

nyeri menurun, kemampuan 

menggunakan teknik non farmakologis 

meningkat. Berdasarkan SIKI : 

Manajemen nyeri (I.08238) yang 

pertama yaitu identifikasi skala nyeri 

yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat skala nyeri pasien, kedua yaitu 

berikan teknik nonfarmakologis 

dengan memberikan teknik 

mendengarkan bacaan asmaul husna 

yang bertujuan untuk mengurangi 

intensitas nyeri yang dirasakan pasien, 

ketiga yaitu ajarkan teknik 

nonfarmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri (mendengarkan bacan 

asmaul husna), keempat yaitu 

kolaborasi pemberian analgetik 

bertujuan untuk mengurangi nyeri 

yang diasakan pasien. Berdasarkan 

dari intervensi keperawatan yang telah 

disusun tidak terdapat kesenjangan 

antar intervensi dan teori yang 

digunakan yang menyebutkan bahwa 

salah satu bentuk dari metode 

nonfarmakolgi yang termasuk dalam 

distraksi audio/ pendengaran yaitu 

dengan mendengarkan bacaan asmaul 

husna. Hal ini didukung oleh teori 

Masrvia E, (2018) yang mengatakan 

bahwa teknik mendengakan bacaan 

asmaul husna adalah salah satu cara 

untuk mengurangi nyeri. 

Mendengarkan bacaan asmaul husna 

ini akan memberikan efek relaksasi, 

dampak positif ini terjadi karena pada 

alur saraf desenden melepaskan opiate 

endogen seperti endorphin dan 

dinorfin (salah satu neuromodulator) 

sebagai suatu pembunuh nyeri alami 

yang berasal dari tubuh. 

Neuromodulator ini menutup 

mekanisme pertahanan dengan 

menghambat pelepasan substansi P 

(salah satu neurotransmiter nyeri), 

dengan demikian dapat menghambat 

stimulasi nyeri sehingga nyeri yang 

dirasakan berkurang. 

 

Tabel 1.1 Tabel Hasil Intervensi 

Pengukuran Skala Nyeri Sebelum dan 

Setelah Pemberian Tindakan 

Mendengarkan Bacaan Asmaul Husna 

Variable  Hari 1 Hari 2 

Skala  

Nyeri  

Pre 7 6 

Post 5 3 

 

Implementasi pertama yang 

dilakukan penulis untuk mengatasi 

masalah keperawatan nyeri akut 

Berdasarkan intervensi yang telah 

direncanakan, maka implementasi 

keperawatan hari pertama pada Tn.M 

pada tanggal 18 Februari 2020 yaitu 

jam 07.30 mengidentifikasi skala nyeri 

dan tanda-tanda vital didapatkan hasil 

data subjektif pasien yaitu Pasien 

mengatakan nyeri dikaki kanan post 

operasi P: Nyeri ketika digerakkan, Q: 

Nyeri seperti ditusuk-tusuk, R: Nyeri 

dikaki kanan post operasi fraktur tibia 

dextra, S: Skala nyeri 7, T: Nyeri 



hilang timbul, data objektif pasien 

tampak meringis kesakitan, tampak 

gelisah, dan ekstremitas bawah kanan 

terpasang verban TD: 130/85 mmHg 

RR:23x/menit N: 90x/menit S: 36
O
C. 

Kemudian pukul 07.45 WIB 

memberikan teknik non farmakologi 

untuk mengurangi nyeri yaitu terapi 

mendengarkan bacaan asmaul husna 

selama 15 menit kemudian didapatkan 

hasil data subjektif pasien mengatakan 

bersedia untuk dilakukan teknik 

nonfarmakologi yaitu mendengarkan 

bacaan asmaul husna, pasien 

mengatakan setelah dilakukan terapi 

mendengarkan bacaan asmaul husan 

skala nyeri 6.  

Pada hari kedua pada tanggal 

19 Februari 2020 dilakukan 

implementasi yaitu jam 07.30 WIB 

mengidentifikasi skala nyeri dan 

monitor tanda-tanda vital didapatkam 

hasil data subjektif pasien 

mengataakan nyeri berkurang P: Nyeri 

ketika digerakkan, R: Nyeri seperti 

ditusuk-tusuk, S: Skala Nyeri 5, T: 

Nyeri hilang timbul. Data objektif 

pasien tampak rileks dan ekstremitas 

bawah kanan terpasang verban TD: 

120/80 mmHg N:80x/menit 

RR:20x/menit  S: 36
O
C. Kemudian 

pukul 07.40 WIB mengajarkan teknik 

nonfarmakologi yaitu mendengarkan 

bacaan asmaul husna didapatkan hasil 

data subjektif pasien mengatakan 

bersedia. Data objektif pasien tampak 

paham dan bisa melakukan sendiri. 

Kemudian pukul 07.45 memberikan 

teknik nonfarmakologi yaitu 

mendengaran bacaaan asmaul husna 

selama 15 menit didapatkan hasil data 

subjektif pasien mengatakan bersedia 

dan pasien mengatakan setelah 

dilakukan terapi mendengarkan bacaan 

asmaul husna skala menjadi 3. 

Mendengarakan bacaan asmaul 

husna akan menyebabkan ketenangan 

jiwa, efek suara termasuk lentunan 

ayat-ayat Al Qur’an dalam hal ini 

mendengarkan bacaan asmaul husna 

dapat mempengaruhi keseluruhan 

fisiologi tubuh manusia dengan cara 

mengaktivasi neokorteks dan beruntun 

ke dalam sistem limbik, hipotalamus, 

dan sitem saraf otonom. Perangsangan 

auditori mempunyai efek distraksiyang 

mampu meningkatkan pembentukan 

endorfin dan merelaksasikan otot. 

Asmaul husna yang diperdengarkan 

menggunakan MP3 akan 

menegeluarkan vibrasi sehingga 

menghasilkan gelombang suara yang 

dapat didengar oleh telinga dan 

diteruskan ke nervus VIII, kemudian 

akan diubah menjadi implus listrik, 

implus tersebut dilanjutkan ke korteks 

serebri yang berhubungan dengan 

perasaan untuk dipersepsikan. Jika 

suara atau bunyi tersebut dapat 

dipersepsikan dengan baik maka akan 

menimbulkan efek relaksasi.  

Dalam pemberian terapi 

mendengarkan bacaan asmaul husna 

yang dilakukan pada Tn.M selama 

2x24 jam di ruang Crisan, didapatkan 

hasil bahwa nyeri akut pada Tn.M 

mengalami penurunan skala nyeri 

dengan respon pasien mengatakan 

setelah mendengarkan bacaan asmaul 

husna, terlihat relaks. Hasil penelitian 

Eva Marsvia (2018). Bacaan asmaul 

husna yang didengarkan pasien post 

operasi fraktur selam 15 menit dalam 2 

hari berturut-turut yaitu musik dengan 

tempo lambat serta harmonis akan 

memperngaruhi perubahan skala nyeri 



pada pasien post operasi fraktur dari 

skala 7 menjadi skala 5. 

 

 

KESIMPULAN  

Terapi mendengarkan bacaan 

asmaul husna pada pasien memberikan 

dampak positif pada penurunan skala 

nyeri pada pasien post operasi fraktur. 

Diharapkan rumah sakit dapat 

mengaplikasikan tindakan tersebut 

untuk meningkatkan kesehatan pasien 

terutama pasien post operasi fraktur 

dengan pemenuhan kebutuhan aman 

dan nyaman nyeri. 

 

SARAN 

 Bagi institusi pelayanan kesehatan 

diharapkan dapat memberikan 

pelayanan kesehatan dan 

mempertahankan kerjasama baik antar 

tim kesehatan maupun dengan pasien 

sehingga dapat meningkatkan mutu 

dan pelayanan yang optimal pada 

umumnya dan khususnya pada pasien 

Post Operasi Fraktur. 

 Bagi institusi pendidikan 

diharapkan dapat memotivasi 

mahasiswa untuk lebih membangun 

ilmu pengetahuan melalui aplikasi 

jurnal yang lebih inovatif dan dapat 

melakukan asuhan keperawatan yang 

lebih komprehensif. Khusunya yang 

terkait dengan pemberian terapi 

mendengarkan bacaan asmaul husna 

pada pasein Post Operasi Fraktur untuk 

penurunan skala nyeri.  

 Bagi pasein dan keluarga 

diharapkan dapat membantu dalam 

tatalaksana pasein dengan Post Operasi 

Fraktur di rumah sakit dengan 

menerapakan terapi mendengarkan 

bacaan asmaul husna sebagai alternatif 

tindakan non medis untuk menurunkan 

skala nyeri pasien, dan bagi keluarga 

diharapkan dapat menerapkan tindakan 

terapi mendengarkan bacaan asmaul 

husna di rumah karena efektif untuk 

penurunan skala nyeri pada pasien Post 

Operasi Fraktur. 

 Bagi oenulis diharapkan dengan 

dibuatnya karya tulis ini penulis 

memperoleh pengetahuan dan dapat 

memberikan tinakan pengelolaan 

selanjutnya pada pasien Post Operasi 

fraktur dalam pemberian terapi 

mendengarkan bacaan asmaul husna 

sehingga skala nyeri menurun. 
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