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ABSTRAK

Fraktur adalah patah tulang yang terjadi karena adanya trauma secara langsung,
secara langsung maupun patologis yang mengakibatkan terjadinya diskontinitas
tulang dan pergeseran fragmen tulang. Keluhan atau tanda yang timbul karena
fraktur pasien sering mengeluh nyeri. Nyeri merupakan salah satu kebutuhan dasar
menurut Abraham Maslow yang harus dipenuhi, yakni kebutuhan rasa aman dan
nyaman. Kebutuhan rasa nyaman adalah suatu keadaan yang telah terpenuhi
kebutuhan dasar mausia yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu kepuasan), dan
transenden keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah nyeri. Salah satu
penatalaksanaan pada pasien fraktur. Salah satu penatalaksanaan pada pasien fraktur
dengan cara pemberian terapi musik klasik. Terapi musik klasik merupakan
pengalihan perhatian ke hal lain dengan demikian dapat menurunkan tekanan nyeri
dengan teknik non farmakologi dikenal teknik distraksi yaitu dengan teknik
mendengarkkan musik, relaksasi nafas dalam, dan Guided Imagery.. Tujuan
dilakukan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada
pasien fraktur dalam pemenuhan kebutuhan aman nyaman. Jenis penelitian kuantitatif
ini adalah dengan menggunakan metode autoanamnesa dan alloanamnesa. Subjek
dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien fraktur dengan diagnosa keperawatan
nyeri akut berhubungan dengan agen pencidera fisik . Hasil studi kasus ini
menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien fraktur dalam
pemenuhan kebutuhan aman nyaman dengan masalah nyeri akut yang dilakukan
tindakan keperawatan Terapi musik klasik dengan memberikan selama 3 hari
berturut-turut didapatkan hasil terjadi penurunan skala nyeri 5 menjadi 3.
Rekomendasi tindakan terapi musik klasik pada pasien fraktur untuk menurunkan
skala nyeri.

Kata kunci : Terapi Distraksi (Musik Klasik), nyeri, Post operasi fraktur

.



PENDAHULUAN
Fraktur adalah terputusnya

kontinuitas jaringan tulang dan atau

tulang rawan yang umumnya

disebabkan oleh ruda paksa

(Riswanto & Uswatun 2014)

Fraktur adalah patah tulang

yang terjadi karena adanya trauma

secara langsung, secara langsung

maupun patologis yang

mengakibatkan terjadinya

diskontinitas tulang dan pergeseran

fragmen tulang (Nuralif & Kusuma

2015).



Keluhan atau tanda yang

timbul karena fraktur pasien sering

mengeluh nyeri. Nyeri merupakan

salah satu kebutuhan dasar menurut

Abraham Maslow yang harus

dipenuhi, yakni kebutuhan rasa aman

dan nyaman. Kebutuhan rasa nyaman

adalah suatu keadaan yang telah

terpenuhi kebutuhan dasar mausia

yaitu kebutuhan akan ketentraman

(suatu kepuasan), dan transenden

keadaan tentang sesuatu yang

melebihi masalah nyeri (Kasiati dan

Rosmalawati, 2016).

Peristiwa fraktur akibat

kecelakaan lalulintas diseluruh dunia

sebesar 1,25 juta pada tahun 2015

(WHO, 2015). Pada tahun 2015

angka kecelakaan di Indonesia

sebanyak 8.282 kasus dengan 9,620

orang korban yang mengalami luka

ringan, 20776 luka berat dan 2.243

orang korban meninggal dunia.

Sedang pada tahun 2016 terdapat

peningkatan jumlah angka

kecelakaan sebanyak 8.491 kasus

10.246 orang korban yang

mengalami luka ringan, 2.004 orang

luka berat dan 2.389 orang korban

meninggal dunia. Data 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 ekstermitas atas

sebesar 36,9% dan ekstermitas bawah

sebesar 65,2% (Depkes RI, 2016).

Prevelensi fraktur terbanyak di Indonesia

khususnya di Jawa Tengah 6,2%

(Kemenkes, 2015). Berdasarkan data yang

diperoleh dari rekam medis di rumah sakit

RSUD Salatiga dari bulan Januari-

Desember 2016 jumlah kasus fraktur

mencapai 732 orang dari seluruh kasus

yang ada dirumah sakit.

Masalah keperawatan pada pasien fraktur

salah satunya adalah nyeri. Nyeri dirasakan

sebelum dilakukan tindakan sebelum maupun

setelah operasi. Nyeri sebagai suatu sensori

subyektif dan pengalaman emosional yang

tidak menyenangkan berkaitan dengan

kerusakan jaringan yang actual atau potensial

yang dirasakan pada kejadian dimana terjadi

kerusakan dari proses transduksi,transmisi,

proses modulasi dan resepsi (Nuralif&

Kusuma,2015). Nyeri pada pasien fraktur

disebabkan terjadinya kerusakan kontiunitas

jaringan karena pembedahan, kerusakan

kontinuitas jaringan menyebabkan pelepasan

mediator kimia, yang kemudian mengaktivasi

neosiseptik sampai terjadi nyeri (Martini,

Watiningsih & Lisnayani, 2018).

Terapi farmakologi tindakan yang sering

diberikan berupa pemberian obat analgetik.

Terapi musik klasik merupakan pengalihan



perhatian ke hal lain dengan demikian

dapat menurunkan tekanan nyeri

dengan teknik non farmakologi dikenal

teknik distraksi yaitu dengan teknik

mendengarkkan musik, relaksasi nafas

dalam, dan Guided Imagery.

Musik klasik bisa

menghasilkan perubahan status

kesadaran melalui bunyi, kesunyian,

ruang, dan waktu. Pada keadaan

perawatan akut, mendengarkan musik

klasik dapat memberikan hasil yang

sangat efektif dalam upaya mengurangi

nyeri pasc operasi (Potter 2006 dalam

Djamal, 2015).

Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan oleh Martini, Watiningsih

dan Lisnayani (2018) menunjukkan ada

pengaruh yang signifikan pada

pelaksana intervensi Terapi Distraksi

(Musik klasik) pada pasien post operasi

fraktur. Berdasarkan penelitian yang

berjudul Terapi Distraksi (Musik Klasik)

terhadap penurunan nyeri pada pasien

post operasi fraktur diruang bedah

RSUD Kabupaten Bulelang yang

dilakukan penelitia pada tahun 2017 di

ruang Kamboja RSUD Kabupaten

Bulelang didapat pasien bedah oleh

karena fraktur ekstermitas meningkat

setiap tahunnya. Hasil penelitian

tentang pengaruh terapi Musik Klasik

selama 15 menit 2 kali dalam sehari

terhadap penurunan tingkat skala nyeri, maka

dapat disimpulkan ada pengaruh terapi musik

klasik terhadap penurunan tingkat skala nyeri.

Berdasarkan masalah pada

latar belakang tersebut maka peneliti

tertarik untuk melaksanakan

pengelolaan kasus keperawatan dalam

bentuk Karya Tulis Ilmiah dengan

judul “Asuhan Keperawatan pada

Pasien Fraktur dalam Pemenuhan

Kebutuhan Aman Nyaman di RSUD

Salatiga.



METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah

Kuantitatif dengan menggunakan metode

autoanamnesa dan alloanamnesa. Studi

kasus merupakan rancangan penelitian

yang mencangkup pengkajian satu unit

penelitian secara intensif (Nursalam,

2013). Studi kasus ini dilakukan untuk

mengetahui gambaran asuhan

keperawatan pada pasien fraktur dalam

pemenuhan kebutuhan aman nyaman.

Subjek dalam studi kasus ini

adalah satu orang pasien fraktur dalam

pemenuhan kebutuhan aman nyaman.

Tempat penelitian di ruang Paviliun 4

RSUD Salatiga pada tanggal tanggal

17 sampai 29 Februari 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tahap proses

keperawatan, maka langkah pertama

yang dilakukan pasien fraktur adalah

pengkajian. Alasan utama pasien

dibawa kerumah sakit adalah pasien

merasakan nyeri sebelah kanan, Oleh

warga pasien dibawa ke puskesmas

pada hari selasa tanggal 18 februari

2020 pukul 11: 15 dilakukan balut

bidai setelah dilakukan balut bidai

pasien dirujuk ke IGD RSUD

Salatiga pada hari selasa tanggal 18

februari 2020 pukul 12 : 05, pada

hari rabu tanggal 19 februari 2020

jam 14: 00 dipindah ke bangsal paviliun 4.

Penulis melakukan pengkajian

dengan metode autoanamnesa dan

alloanamnesa. Pasien bernama Ny. S

berusia 29 tahun, Beragama Islam,

Pendidikan terakhir D3 Kebidanan, dan

bekerja sebagai Bidan. Ny. S tinggal di

Krajan rejosari Salatiga. Keluhan utama

pasien mengeluh nyeri pada kaki kanan

saat dilakukan pengkajian nyeri

didapatkan hasil : P : pasien mengatakan

nyeri dibagian kaki kanan, Q : Nyeri

seperti tertusuk – tusuk, R : Nyeri pada

bagian kaki kanan, S : Skala nyeri 5, T :

Nyeri terasa terus menerus (saat bergerak)

Terapi medis yang diberikan Terapi

infus RL 20 tpm, Ketorolac 100 mg,

omeprazol 2x1, cefotaxime 2 mg, Ulvicee

1x1.

Diagnosa keperawatan ditegakkan

pada pemenuhan kebutuhan aman nyaman

pada pasien Fraktur.

Berdasarkan dengan teori SDKI

(2018), terdapat faktor yang berhubungan

pada diagnosa keperawatan nyeri akut

berhubungan dengan agen pencedera fisik

Intervensi keperawatan yang utama

dilakukan pada subjek dengan masalah

nyeri akut berhubungan dengan agen

pencedra fisik

yaitu setelah dilakukan tindakan

keperawatan selama 3x24 jam diharapkan

nyeri dapat berkuranag dengan kriteria hasil

klien melaporkan nyeri berkurang, klien



mengenal lamanya nyeri. Bedasarkan

tujuan dan kriteria hasil tesebut

intervensi keperawatan yang

disesuaikan dengan SIKI (Standar

Intervensi Keperawatan Indonesia)

yaitu Manajemen nyeri (I.08238).

Intervensinya adalah Identifikasi lokasi,

karakteristik duras, lokasi, intensitas

nyeri. Berikan teknik non faramakologi

untuk mengurangi nyeri ( terapi musik

klasik). jelaskan cara meredakan nyeri.

Kolaborasikan pemberian analgesik,jika

perlu.

Penulis melakukan evaluasi pada

diaagnosa nyeri akut berhubungan

dengan agen pencedera fisik hari

pertama sebelum dilakukan tindakan

skala 5 dan setelah dilakukan skala

menurun menjadi 5, pada hari kedua

sebelum dilakukan tindakan skala 5

setelah dilakukan skala menurun

menjadi 4, dan pada hari ketiga

skalanya menurun menjadi 3.
Aspek
yang
dinilai

Hari/Tangga
l

Sebelum Sesudah

Skala
nyeri

Rabu, 19
februari
2020
kamis, 20
februari
2020
jum’at, 21
februari
2020

Skala 6

Skala 5

Skala 4

Skala 5

Skala4

Skala 3

Berdasarkan tabel diatas dapat

disimpulkan bahwa terdapat penurunan

skala nyeri dari hari pertama sampai

dengan hari ketiga. Sesuai dengan hasil

penelitian jurnal (Made martini, Ari Pertama

Watingsih, dan Kadek Lisnayani)

menyatakan ada penurunan skala nyeri pada

pasien dengan Fraktur setelah dilakukan

terapi musik klasik. Hasil studi kasus yang

dilakukan di RSUD kota SALATIGA

diketahui bahwa sesudah dilakukan intervensi

keperawatan terapi musik klasik selama 15

menit2x sehari selama 3 hari berturut-turut,

maka didapatkan hasil pengukuran skala

nyeri pada pasien mengalami penurunan.

KESIMPULAN
Pengelolaan asuhan keperawatan pada

pasien Frakur dalam pemenuhan kebutuhan

aman nyaman dengan masalah keperawatan

nyeri akut dengan dilakukan tindakan terapi

musik klasik selama 15 menit 2x sehari

selama 3 hari berturut-turut didapatkan hasil

terjadi penurunan skala nyeri. Hal ini

didukung dengan penelitian lain yang

dilakukan (Merdekawati, 2016) bahwa terapi

musik klasik dilakukan untuk menurunkan

skala nyeri secara signifikan selama 3 hari

berturut-turut.

SARAN

1. Rumah sakit khususnya RSUD
Salatiga dapat menjadikan terapi
teknik imajinasi terbimbing menjadi
salah satu alternatif terapi non
farmakologis untuk menurunkan skala
nyeri akut pada pasien Nstemi
berdasarkan pada jurnal kesehatan dan
meningkatkan pelayanan yang baik.



2. Bagi tenaga kesehatan

khususnya perawat

Diharapkan perawat memiliki
ketrampilan yang baik dalam
memberikan asuhan keperawatan
kepada pasien Nstemi dan
menjadikan terapi musik klasik
menjadi salah satu alternatif untuk
mengurangi nyeri akut yang
maksimal agar klien merasa
nyaman.

3. Bagi institusi pendidikan

Diharapkan karya tulis ilmiah ini
bisa menjadi bahan bacaan dan
menambah wawasan serta
informasi bagi mahasiswa
keperawatan tentang terapi musik
klasik.

4. Bagi pasien

Diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan klien dan keluarga
tentang bagaimana menangani
masalah Fraktur dengan tindakan
yang benar sehingga masalah
teratasi dan kebutuhan kenyamanan
pasien dapat terpenuhi.
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