
Program Studi D3 Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Kusuma Husada Surakarta 

2020 

 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN FRAKTUR 

DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN RASA AMAN  

DAN NYAMAN 

 
Fitriana

1*
, Noor Fitriyani

2
 

1
Mahasiswa,

2
Dosen Program Studi D3 Keperawatan Universitas Kusuma 

HusadaSurakarta  
Email: annafitri2908@gmail.com 

 

Abstrak  

Fraktur atau patah tulang merupakan gangguan penuh atau sebagian pada kontinuitas struktur 
tulang yang disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik. Tindakan yang dapat dilakukan pada 

pasien fraktur adalah dengan dilakukan tindakan operasi reduksi terbuka dan fiksasi interna 

(open redaction and internal fixation). Tindakan pembedahan akan menstimulus ujung saraf 

bebas (nosireseptor) yang diperantarai oleh system sensorik (nosiseotik) yang menyebabkan 
stimulus nonnosious atau noksious ringan sehingga menyebabakan nyeri. Penatalaksanaan pada 

pasien post orif yang dapat dilakukan perawat secara mandiri untuk menghilangkan rasa nyeri 

dengan menggunakan teknik pemberian kompres dingin. Pemberian kompres dingin dapat 
menurunkan nyeri pada pasien post orif. Tujuan studi kasus ini mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien fraktur dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek 

dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien fraktur dengan diagnosa keperawatan nyeri akut 
berhubungan dengan agen pencedera fisik. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien fraktur dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman yang dilakukan tindakan keperawatan dengan memberikan teknik kompres dingin 
selama 3 hari berturut-turut didapatkan hasil terjadi penurunan skala nyeri dari skala 7 menjadi 

skala 3. Rekomendasi tindakan kompres dingin dapat diaplikasikan untuk menurunkan nyeri 

pada pasien post orif. 
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PENDAHULUAN  

Fraktur atau patah tulang 

merupakan gangguan penuh atau sebagian 

pada kontinuitas struktur tulang yang 

disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik 

(Smeltzer& Bare, 2013).  

Pravelansi fraktur World Health 

Organization (WHO), mencatat di tahun 

2018, kecelakaan lalu lintas menjadi 

penyebab utama kematian, diperkirakan 

1,35  juta orang meninggal dan sekitar 20-

30% orang menderita cedera sedang 

hingga parah seperti memar, fraktur dan 

trauma kepala. Menurut Badan Statistik 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018, 

jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 

sebanyak 19.016 orang, diantaranya 

menyebabkan fraktur sebanyak 97 orang 
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dan 4.115 orang meninggal dunia.  

Fraktur disebabkan oleh benturan 

langsung maupun tidak langsung pada 

tulang. Tindakan yang dapat dilakukan 

pada pasien fraktur adalah dengan 

dilakukan tindakan operasi. Operasi 

adalah tinadakan pengobatan yang 

mengguankan cara invasif dengan 

membuka dan menampilkan bagian tubuh 

yang akan ditangani (Sjamsuhidajat& 

Jong dalam Prawanidkk, 2011). Prosedur 

pembedahan yang sering dilakukan pada 

pasien fraktur meliputi reduksi terbuka 

dan fiksasi interna (open redactionand 

internal fixation). Sasaran pembedahan 

untuk memperbaiki fungsi dengan 

mengembalikan gerakan, stabilitas, 

mengurangi nyeri dan disabilitas 

(Prawanidkk, 2011).  

Tindakan pembedahan akan 

menstimulus ujung saraf bebas 

(nosireseptor) yang diperantarai oleh 

systemsensorik (nosiseotik). Proses 

sensitivitas akan meningkat, 

menyebabkan stimulus nonnosious atau 

noksious ringan sehingga menyebabakan 

nyeri (Pinzon, 2011). Nyeri adalah 

perasaan tidak menyenangkan bagi orang 

yang mengalami kerusakan pada tubuh 

yang bersifat aktual maupun potensial 

(Andarmoyo, 2013). 

Manajemen  nyeri dapat dilakukan 

baik secara farmakologis dan non 

farmakologis. Manajemen farmakologi 

adalah manajemen yang berkolaborasi 

antara perawat dan dokter dengan 

menekankan pada cara menghilangkan 

rasa nyeri melaui pemberian obat. Salah 

satu manajemen non farmakologi  untuk 

menghilangkan rasa nyeri adalah dengan 

teknik  pemberian kompres dingin 

(Mediarti, 2015). Kompres dingin bekerja 

dengan menstimulasi permukaan kulit 

untuk mengkontrol nyeri, sehingga 

memberikan pengaruh implus yang 

dibawa oleh sel A-Beta untuk lebih 

mendominasi gerbang dan implusnyeri 

tertutup, sehingga nyeri yang dirasakan 

akan berkurang atau hilang (Prasetyo, 

2010).  

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lenni (2018), kompres 

dingin efektif dilakukan pada pasien 

fraktur 4 jam setelah pemberian analgetik 

dan dilakukan selama 10  menit. Hasil  

penelitian yang dilakukan oleh Healthy 

(2018), di RSU Gunung Jati Cirebon 

dengan hasil intensitas nyeri sebelum 

dilakukan kompres dingin yaitu 5 orang 

mengalami nyeri sedang dan 1 orang 

nyeri ringan, setelah dilakukan kompres 

dingin berubah menjadi 1 orang tidak 

mengalami nyeri, 3 orang mengalami 

nyeri ringan, dan 2 orang nyeri sedang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemberian kompres dingin bisa 

menurunkan intesitas nyeri pada pasien 

postorif. Hal tersebut menjadikan penulis 



melakukan penelitian studi kasus untuk 

mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien fraktur dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

diskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Studi kasus 

merupakan rancangan penelitian yang 

mencangkup pengkajian satu unit 

penelitian secara intensif (Nursalam, 

2013). Studi kasus ini adalah studi yang 

digunakan untuk mengeksplorasi masalah 

asuhan keperawatan pada pasien fraktur 

dalam pemenuhan kebutuhan aman dan 

nyaman. 

Subjek dalam studi kasus ini adalah 

satu orang pasien fraktur dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman.. Tempat penelitian di ruang 

Flamboyan 9 RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta pada tanggal 17 Februari 2019 

sampai 29 Februari 2020. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Subjek studi kasus ini adalah  satu 

orang pasien dengan diagnosa medis Post 

Orif Close Fracture Femur. Subjek  

bernama Ny. K, berusia 70 tahun, 

beragama Islam, beralamat Ngandong, 

Kacangan, Boyolali. Subjek masuk rumah 

sakit pada tanggal 21 Februari 2020, di 

lakukan operasi pada hari Sabtu, 22 

Februari 2020, dan dilakukan perawatan di 

ruang Flamboyan 9.  

Hasil pengkajian yang dilakukan 

pada tanggal 23 Februari 2020 pengkajian 

pola Gordon pada aspek kognitif dan 

perseptual terhadap nyeri yang dirasakan 

pada pasien menunjukkan ekspresi wajah 

meringis kesakitan, terlihat tidak nyaman 

dan pasien tampak menghindari nyeri 

ketika kaki sebelah kanan dipegang. 

Pengkajian dengan PQRST menunjukkan 

P : Pasien mengatakan nyeri terasa saat 

bergerak, Q : nyeri seperti tertusuk-tusuk 

benda tajam, R : Paha kaki sebelah kanan, 

S : Skala nyeri 7, T : Nyeri terasa terus 

menerus.  Hasil pemeriksaan tanda-tanda 

vital, TD : 160/70 mmHg, S : 36,50 C, N : 

82x/menit, RR : 21x/menit. 

 Hasil pemeriksaan fisik ektremitas 

didapatkan data pada ekstemitas atas : 

kekuatan otot kanan dan kiri 4/5, ROM 

kanan dan kiri bisa fleksi dan 

ekstensi,tidak ada perubahan bentuk  

tulang, perabaan akral hangat,  pitting 

edema 1mm, capillary refill kanan dan kiri 

< 3 detik. Pada ekstremitas bawah 

didapatkan data kekuatan otot kanan dan 

kiri 2/5, ROM pada kaki kanan tidak bisa 

fleksi dan ekstensi dan pada kaki kiri bisa 

feleksi dan ekstensi, pada pada kaki kanan 

terdapat pegeseran tulang (fraktur). 

Berdasarkan pemeriksaan rongten yang 

dilakukan  pada tanggal 24  Februari 2020 



didapatkan hasil bahwa terpasang fiksasi 

internal (plate and screw) pada 1/3 distal 

os femur kanan. 

Menurut Healthy (2019), bahwa 

pasien fraktur keluhan utama yang sering 

muncul adalah nyeri.  Nyeri pada pasien 

fraktur bersifat tajam dan menusuk.  Nyeri 

pasca pembedahan orif disebabkan oleh 

tindakan invasif bedah yang 

dilakukan.Nyeri adalah perasaan tidak 

menyenangkan bagi orang yang 

mengalami kerusakan pada tubuh yang 

bersifat actual maupun potensial 

(Andarmoyo,2013). 

Berdasarkan pengkajian didapatkan 

data subjektif dan objektif yang sesuai 

dengan tanda dan gejala dari SDKI (2017) 

dapat dirumuskan masalah keperawatan 

yaitu Nyeri akut berhungan dengan Agen 

Pencedera Fisik (D. 0077). Berdasarkan 

Hirarki Maslow nyeri masuk kedalam 

kebutuhan rasa aman dan nyaman, yang 

merupakan prioritas kedua setelah 

kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. 

Berdasarkan prioritas diagnosa 

keperawatan nyeri akut berhungan dengan 

agen pencedera fisik, disusun intervensi 

keperawatan yang akan diterapakam 

dengan tujuan, setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3 x 24 jam, maka 

tingkatan nyeri menurun (L.08066) dengan 

kriteria hasil: keluhan nyeri menurun, 

meringgis menurun, kemampuan aktivitas 

meningkat, tanda-tanda vital membaik TD 

: 120/80 mmHg, S : 36,5-37,50C, N : 80-

100x/menit, RR : 16-24x/menit. 

Intervensi keperawatan yaitu dengan 

Manajemen Nyeri (I.08238) diantaranya: 

Identifikasi skala nyeri. Berikan teknik 

nonfarmakologi kompres dingin, Jelaskan 

strategi meredakan nyeri. Pemberian 

analgetik (I.08243) diantaranya: Monitor 

tanda-tanda vital, Identifikasi riwayat 

alergi, Kolaborasi pemberian analgetik. 

Teknik non farmakologi yang 

diterapkan penulis adalah dengan 

pemberian kompres dingin. Berdasarkan 

jurnal penelitian yang dilakukan Healthy 

(2019),intervensi nyeri dengan 

menggunakankompres dingin memberikan 

pengaruh terhadap penurunan skala nyeri. 

Kompres dingin merupakan tindakan yang 

dapat menyebabakan vasokonstriksi 

(pengerutan pembuluh darah), dapat 

menurunkan aliran darah ke area dan 

memperlamabat metabolisme tubuh dan 

kebutuhan oksigen tubuh (Caroline & 

Mary, 2014). Suhu yang dapat 

memberikan efek terapautik mengurangi 

nyeri, dengan suhu tidak terlalu dingin 

antara 150-180C (Mediarti dan Rosnani, 

2015).Waktu pemberian kompres dingin 

adalah 10 menit  (Lenni, 2018).Hasil 

evaluasi setelah dilakukan intervensi 

keperawatan kompres dingin  selama 3 

hari Hari pertama sebelum dilakukan 

tindakan kompres dingin didapatkan data 

hasil pengkajian nyeri dari skala 7 menjadi 



skala 6. Hari kedua didapatkan hasil  

pengkajian nyeri dari skala 6 menjadi skala 

5. Hari ketiga didapatkan hasilpengkajian 

nyeri dari skala 5 menjadi skala 3, dapat 

dilihat seperti pada Gambar 4.1 Evaluasi 

Skala nyeri pada Ny.K mengalami 

penurunan 
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Berdasarkan data tabel diatas dapat 

disimpulkan adanya penurunan skala nyeri 

dari hari pertama sampai dengan hari 

ketiga. Hasil studi kasus yang dilakukan di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta diketahui 

bahwasesudah dilakukan intervensi 

keperawatan dengan memberikan terapi 

kompres dingin 10 menit selama 3 hari 

berturut-turut. Intervensi ini dilakukan 

mulai hari pertama sampai dengan hari 

ketiga maka didapatkan hasil pengkajian 

skala nyeri pada pasien mengalami 

penurunan dari skala 7 menjadi skala 3. 

 

 

 

KESIMPULANDAN SARAN 

a. Kesimpulan 

 Pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien fraktur dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman 

dengan masalah keperawatan nyeri akut 

tindakan yang dilakukan adalah 

pemberian teknik kompres dingin 

dengan durasi 1kali dalam sehari dalam 

waktu 10 menit selama 3 hari 

didapatkan hasil terjadi penurunan 

intensitas skala nyeri dari skala 7 

menjadi skala 3.  

b. Saran 

Rekomendasi tindakan kompres dingin 

dapat diaplikasikan untuk menurunkan 

nyeri pada pasien post orif. 
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