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ABSTRAK 

Fraktur adalah retak atau patah tulang yang disebabkan oleh trauma atau 

tenaga fisik lainya sehingga pasien fraktur akan mengalami nyeri ringan hingga nyeri 

berat. Insiden Fraktur didunia sekitar 15 juta orang dengan angka prevalensi 3,2%. 

Dampak dari fraktur sendiri sering mengakibatkan gangguan mobilitas yang 

disebabkan karena nyeri. Nyeri termasuk kebutuha dasar Maslow yang kedua yaitu 

kebutuhan rasa aman dan nyaman. Upaya untuk mengurangi nyeri selain dengan 

memberikan tindakan farmakologi juga diberikan tindakan non farmakologi yaitu 

tehnik relaksasi nafas dalam. Tujuan studi kasus ini untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan pada pasien fraktur dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman 

nyaman nyeri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah 1 orang pasien dengan 

keluhan nyeri diruang IGD. Hasil studi menunjukan bahwa pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien fraktur dalam pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman 

nyeri dengan masalah nyeri akut dengan dilakukan tindakan relaksasi nafas dalam  

selama 1 x 6 jam didapatkan hasil skala nyeri pasien menurun dari skala nyeri 6 

menjadi skala nyeri 4. Sehingga tidakan tehnik relaksasi nafas dalam efektif 

dilakukan pada pasien fraktur denga keluhan nyeri  

Kata Kunci : Fraktur, fraktur tertutup, Kebutuhan Dasar Manusia, Nyeri, Tehnik 

Relaksasi Nafas Dalam 

 

 

  

mailto:ayuwidiasih547@gmail.com
mailto:cindy_anissa@ukh.ac.id


PENDAHULUAN 

 Fraktur adalah setiap retak atau 

patah tulang yang disebabkan oleh 

trauma, tenaga fisik, kekuatan, sudut, 

keadaan tulang dan jaringan lunak 

disekitar tulang yang akan menentukan 

apakah Fraktur yang terjadi disebut 

lengkap atau tidak lengkap. Gangguan 

kesehatan yang banyak dijumpai dan 

menjadi salah satu masalah dipusat-

pusat pelayanan kesehatan di seluruh 

dunia salah satunya adalah fraktur 

(Budhiartha, 2013). 

 Badan kesehatan dunia World 

Healty of Organization (WHO) tahun 

2019 menyatakan bahwa insiden 

fraktur semakin meningkat mencatat 

terjadi fraktur kurang lebih 15 juta 

orang dengan angka prevalensi 3,2 %. 

Fraktur pada tahun 2018 terdapat 

kurang lebih 20 juta orang dengan 

angka prevalensi 4,2 % dan pada tahun 

2018 meningkat menjadi 21 juta orang 

dengan angka prevalensi 3,8 % akibat 

kecelakaan lalu lntas. Data yang ada di 

Indonesia kasus fraktur paling sering 

yait fraktur femur sebesar 42 % diikuti 

dengan fraktur humeurus sebanyak 

17% fraktur tibia dan fibula sebanyak 

14 % dimana penyebab terbesar 

fraktur adalah kecelakaan lalu lintas 

yang bisanya disebabkan oleh 

kecelakaan mobil, kecelakan motor 

dan kendaraan rekreasi 65,6% dan 

jatuh 37,3% mayoritas adalah pria 

73,8% (Desiartama & Aryana, 2018). 

 Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) oleh 

Badan Peneliti dan pengembangan 

Depkes RI tahun 2013. Hasil 

Riskesdes juga menyebutkan di Jawa 

Tengah sebanyak 6,2% mengalami 

fraktur akibat kecelakaan lalu lintas. 

Penyebab utama fraktur adalah 

pristiwa trauma tunggal seperti 

benturan, pemukulan, terjatuh, posisi 

tidak teratur atau miring, dislokasi, 

penarikan, kelemahan abnormal pada 

tulang (fraktur patologik) (Noorisa, 

2016). 

 Penyebab fraktur kemungkinan 

berkaitan dengan kondisi patologis 

dengan pemberian tehnik Relaksasi 

nafas dalam dapat mengurangi nyeri 

pada pasien fraktur. Menurut Setyoadi 

& Kushariyadi (2011), relaksasi nafas 

dalam adalah pernafasan abdomen 

dengan frekuensi lambat atau perlahan 



berirama, dan nyaman yang dilakukan 

dengan memejamkan mata. Tehnik 

relaksasi nafas dalam merupakan 

metode efektif untuk mengurangi rasa 

nyeri pada pasien yang mengalami 

nyeri kronis. Rileks sempurna yang 

dapat mengurangi keteganggan otot, 

rasa jenuh, kecemasan sehingga dapat  

mencegah menghebatnya stimulus 

nyeri. 

 Penelitian yang dilakukan Lela 

Aini dkk (2018) yang berjudul 

Pengaruh Tehnik Relaksasi Nafas 

Dalam Terhadap Penurunan Nyeri 

pada Pasien Fraktur Di RSI Siti 

Khadijah Palembang. Menyebutkan 

bahwa tujuan dari terapi ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh tehnik 

relaksasi nafas dalam terhadap 

penurunan nyeri pada pasien fraktur 

yang dilakukan selama 15-20 menit 

yang dilakukan selama 1 hari dengan 

hasil adanya penurunan skala nyeri 

pada pasien fraktur. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemberian tehnik 

relaksasi nafas dalam ini bisa 

menurunkan skala nyeri pada pasien 

fraktur. 

 Berdasarkan latar belakang 

tersebut makan penulis tertarik untuk 

menyusun karya tulis ilmiah dengan 

judul ''Asuhan Keperwatan Pada 

Pasien Dengan Frakatur femur Sinistra 

Dalam Pemenuhan kebutuhan rasa 

Aman nyaman Nyeri''. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan terkait dengan 

pemberian tehnik relaksasi nafas 

dalam terhadap penurunan skala nyeri 

pada pasien fraktur. 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah 

diskriptif dengan menggunakan 

metode pendekatan studi kasus. Studi 

kasus merupakan rencana penelitian 

yang disusun sedemikian rupa 

sehingga peneliti dapat memperoleh 

jawaban terhadap pertanyaan peneliti 

(Setiadi, 2013). Studi kasus ini 

dilakukan untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan pada pasien 

fraktur femur sinistra dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman. 

  Subjek yang digunakan adalah 

satu orang pasien fraktur femur 



sinistra. Tempat pelaksanaan studi 

kasus di ruang IGD RS Slamet Riyadi 

Surakarta selama 2 minggu dimulai 

pada tanggal 15 sampai 27 Februari 

2021.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Setelah penulis melakukan 

pengkajian pada Ny.S diperoleh data 

subjektif pasien mengatakan nyeri P : 

pasien mengatakan nyeri ketika 

digerakan, Q : nyeri seperti ditusuk-

tusuk, R : nyeri pada kaki sebelah kiri 

bagian paha, S : skala nyeri 6, T : nyeri 

terus menerus. Data objektif 

didapatkan data : Pasien tampak 

menahan nyeri (ekspresi meringis), 

pasien tampak gelisah, TD : 150/60 

mmHg, N : 87x/menit, RR : 

22x/menit, SpO2 : 93%, dari 

pemeriksaan Rontgen ditemukan 

Fraktur femur tertutup di 1/3 distal. 

Pada pemeriksaan Exposure terdapat 

pembengkakan pada kaki sebelah kiri 

bagian paha dan terdapat laserasi kulit 

pada area cedera. Pemeriksaan fisik 

yang didapatkan pada Ny. S pada 

bagian ekstremitas kekuatan otot 

Ka/Ki 5/1. 

 Data pengkajian, penulis 

merumuskan diagnosis pada Ny.S 

dengan fraktur femur sinistra yaitu 

nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisik (patah tulang pada kaki 

bagian paha sebelah kanan) (D.0077). 

Diagnosis tersebut sesuai dengan 

batasan karakteristik pada pasien yaitu 

pasien mengeluh nyeri pasien tampak 

meringis, dan gelisah. (Tim Pokja 

SDKI PPNI, 2017). 

 Intervensi yang dilakukan pada 

Ny. S dengan diagnosa nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera 

fisik (patah tulang pada kaki bagian 

paha sebelah kanan) yaitu perencanaan 

pertama identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi 

kualitas, intensitas nyeri. Perencanaan 

kedua berikan tehnik non farmakologi 

untuk mengurangi rasa nyeri (tehnik 

relaksasi nafas dalam dilakukan 1 x 

selama ± 15 menit). Perencanaan 

ketiga ajarkan tehnik non farmakologi 

untuk mengurangi rasa nyeri. 

Perencanaan keempat yaitu kolaborasi 

dalam pemberian analgesik, jika perlu 

(ketorolac dan ranitidine dengan dosis 

30 dan 50 mg/6 jam).  



 Tindakan keperawatan atau 

implementasi utama yang digunakan 

untuk mengatasi nyeri pada pasien 

fraktur femur sinistra adalah dengan 

tehnik relaksasi nafas dalam. Terapi 

tersebut dilakukan selama ±15 menit. 

 Secara teoritis tehnik relaksasi 

nafas dalam bertujuan untuk 

menurunkan skala nyeri  dengan posisi 

rileks sempurna dapat mengurangi 

ketegangan otot, rasa jenuh, 

kecemasan sehingga dapat mencegah 

menghambatnya stimulus nyeri. 

 Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan pada diagnosa nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera 

fisik (patah tulang pada kaki bagian 

paha sebelah kanan) pada Ny. S 

didapatkan data subjektif P : pasien 

mengatakan nyeri ketika digerakan, Q 

: nyeri seperti ditusuk-tusuk, R : nyeri 

pada kaki sebelah kiri bagian paha, S : 

skala nyeri 6, T : nyeri terus. Objektif: 

pasien tampak menahan nyeri 

(ekspresi meringis), pasien tampak 

gelisah, TD : 150/60 mmHg, N : 87 

x/menit, RR : 22 x/menit, SpO2 : 93 

%. Assesment : masalah nyeri teratasi. 

Planning : Lanjutkan intervensi. 

Berikan terapi non farmakologi untuk 

mengurangi ras nyeri (tehnik relaksasi 

nafas dalam).  

 Berdasarkan hasil studi kasus, 

diketahui bahwa sudah dilakukan 

intervensi keperawatan dengan 

pemberian tehnik relaksasi nafas 

dalam, data skala nyeri seperti tabel 

4.1 dan diagram 4.2. 

4.1 Tabel Evaluasi Skala Nyeri Pasien 

Sesudah dilakukan Intervensi keperawatan 

dengan pemberian tehnik relaksasi nafas 

dalam. 

 

 

 

 

 

Hari/Tanggal/Jam Karaktristik nyeri Keterangan 

Senin,22 Februari 

2021/ 13.35 WIB  

P: nyeri karena patah 

tulang  

Q: nyeri seperti 

ditusuk-tusuk  

R: nyeri pada kaki 

bagian paha sebelah 

kiri 

S: skala 6 

T: nyeri terus 

menerus  

Nyeri 

sedang 

Senin,22 Februari 

2021/ 13.50 WIB  

P: nyeri karena patah 

tulang  

Q: nyeri seperti 

ditusuk-tusuk 

R: nyeri pada kaki 

bagain paha sebelah 

kiri 

S: skala nyeri 4 

T:nyeri terus menerus 

Nyeri 

ringan 



4.2 Selanjutnya untuk memperjelas 

kemampuan subjek setelah dilakukan 

intervensi keperawatan digambarkan pada 

diagram dibawah ini. 

 

 

 Berdasarkan tabel 4.1 dan 

diagram 4.2 diketahui bahwa setelah 

dilakukan tindakan intervensi 

keperawatan dengan pemberian tehnik 

relaksasi nafas dalam pada hari senin, 

22 Februari 2021 pada 13.50 WIB 

menunjukan penurunan terhadap skala 

nyeri dari skala 6 menjadi skala nyeri 

4. 

 

KESIMPULAN 

Pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien fraktur femur sinistra dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman dengan tehnik relaksasi nafas 

dalam ± 15 menit, didapatkan hasil 

adanya penurunan skala nyeri pada 

pasien fraktur femur sinistra. Dari 

skala nyeri 6 menjadi skala nyeri 4 

(meningkat menjadi menurun). Maka 

dapat disimpulkan bahwa tehnik 

relaksasi nafas dalam efektif dilakukan 

pada pasien fraktur femur sinistra 

dengan keluhan nyeri. 

 

SARAN 

 Setelah penulis melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien 

dengan diagnosa fraktur femur sinistra, 

penulis memberikan usulan dan 

masukan yang positif khususnya 

dibidang kesehatan antara lain: 

1. Bagi Rumah Sakit  

Karya tulis ilmiah ini dapat 

digunakan sebagai salah satu 

contoh pembelajaran dengan 

tindakan tehnik relaksasi nafas 

dalam yang dapatditerapkan pada 

pasien dengan kondisi fraktur yang 

mengacu pada asuhan keperawatan 

khususnya pada pasien yang 

mengalami fraktur femur. 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Menambah pengetahuan tentang 

ilmu keperawatan terutama dalam 

penanganan pada kasus pasien yang 

mengalami fraktur. 



3. Bagi Tenaga Kesehatan Khususnya 

Perawat  

Diharapkan selalu berkoordinasi 

dengan tim kesehatan lainya dalam 

memberikan tindakan keperawatan 

non farmakologi yaitu terapi 

relaksasi nafas dalam yang bisa 

diaplikasikan sebagai tindakan 

alternatif untuk mengurangi skala 

nyeri secara maksimal agar pasien 

merasa nyaman, khususnya pada 

pasien fraktur. Perawat diharapkan 

dapat memberikan palayanan 

profesional dan komprehensif. 

4. Bagi Pasien dan Keluarga  

Memberikan pengetahuan dan 

wawasan keluarga agar dapat 

diterapkan pada saat tindakan 

tehnik relaksasi nafas dalam 

dibutuhkan untuk mengurangi 

intensitas nyeri pada pasien dan 

keluarga.  

5. Bagi Penulis  

Diharapkan dapat memberikan 

efektifitas relaksasi nafas dalam dan 

memberikan pengelolaan 

selanjutnya pada pasien dengan 

masalah nyeri pada pasien fraktur. 

6. Bagi Pembaca  

Diharapkan dapat memberikan 

kemudahan bagi pembaca untuk 

pengembangan ilmu khususnya 

keperawatan, diharapkan juga 

setelah membaca karya tulis ilmiah 

ini pembaca dapat mengetahui 

tentang fraktur ataupun dapat 

melakukan tindakan relaksasi nafas 

dalam pada pasien fraktur sesuia 

dengan standar operasional 

prosedur yang sudah ada. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aini Lela Dkk. (2019). Pengaruh 

Tehnik Relaksasi Nafas Dalam 

terhadap Penurunan Nyeri Pada 

Pasien Fraktur. STIK Siti Khadijah 

Palembang. Jurnal Kesehatan Vol.9 

No(2) ISSN 2086-7751.  

 

Budhiarta, Arif. (2013). Buku Saku 

Gangguan Muskuloskeletal. 

Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran 

EGC. 

 

Desiartama, D., & Aryana, A. (2017). 

Gambaran Karakteristik Pasien 

Fraktur Femur Akibat Kecelakaan 

Lalu Lintas Pada Orang Dewasa Di 

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah 



Denpasar Tahun 2013. E-Jurnal 

Medika. 

 

Noorisa, R., Aprilawati, D., Aziz, A., 

& Bayusentono S. (2017). The 

Characteristic Of Patients With 

Femoral Fracture In Departemen Of 

Orthopaedic And Traumatology 

Rsud Dr. Soetomo Surabaya 2013-

2016. Jurnal Of Orthopedi & 

Traumatology Surabaya .6 (1): 

ISSN 2460-8742. 

PPNI. 2017. Standar Diagnosa 

Keperawatan Indonesia, Edisi 1. 

Jakarta: DPP PPNI. 

 

Riset Kesehatan Dasar. (2013). Badan 

Penelitian Dan Pengembangan 

Kesehatan Kementrian RI Tahun 

2013. 

 

Setiadi. 2013.Konsep dan penulisan 

Dokumentasi Asuhan Keperawatan 

Teori dan Praktik, Edisi 

1.Yogyakarta: Graha Ilmu 

 


