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Abstrak  

Fraktur adalah rusaknya kontinuitas tulang yang disebabkan tekanan eksternal 

yang datang lebih besar dari yang dapat diserap oleh tulang. Keluhan atau tanda yang 

timbul karena fraktur pasien sering mengeluh nyeri. Nyeri merupakan salah satu 

kebutuhan dasar menurut Maslow yang harus dipenuhi, yakni kebutuhan rasa aman 

dan nyaman. Kebutuhan rasa nyaman adalah suatu keadaan dimana individu 

terpenuhi kebutuhan dasar manusia, ketenteraman dan kepuasan serta terhindar dari 

rasa nyeri atau sakit. Salah satu penatalaksanaan pada pasien fraktur dengan cara 

pemberian terapi musik klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

asuhan keperawatan pada pasien fraktur dalam pemenuhan kebutuhan aman nyaman 

(Mappagerang, 2017).  

Jenis penelitian kuantitatif ini adalah dengan menggunakan metode 

autoanamnesa dan alloanamnesa. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang 

pasien dengan fraktur humerus sinistra di Puskesmas Sibela Mojosongo. Hasil studi 

menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien fraktur dalam 

pemenuhan kebutuhan aman nyaman dengan masalah nyeri akut yang dilakukan 

dengan tindakan terapi musik 15 menit 2 kali dalam sehari didapatkan hasil 

penurunan skala nyeri dari skala 5 menjadi 2. Rekomendasi tindakan terapi musik 

klasik pada pasien fraktur untuk menurunkan skala nyeri.  
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Abstract  

A fracture is a break in the continuity of the bone caused by external pressure 

that is greater than what the bone can absorb. Complaints or signs that arise due to 

fracture patients often complain of pain. Pain is one of the basic needs according to 

Maslow that must be met, namely the need for security and comfort. The need for 

comfort is a condition where the individual is met with basic human needs, peace and 

satisfaction and avoids pain. One of the managements of fracture patients is by giving 

classical music therapy. This study aims to know the description of nursing care in 

fracture patients in meeting the needs of safe and comfortable (Mappagerang, 2017). 

This type of quantitative research is using autoanamnesis and alloanamnesis 

methods. The subject in this case study was one patient with a left humerus fracture at 

the Sibela Mojosongo Public Health Center. The results of the study showed that the 

management of nursing care for fracture patients in fulfilling the needs of safe 

comfort with acute pain problems carried out with music therapy actions 15 minutes 

2 times a day resulted in a decrease in the pain scale from a scale of 5 to 2. 

Recommendations for classical music therapy for fracture patients to lower the pain 

scale.  
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PENDAHULUAN  

Sistem musculoskeletal 

merupakan salah satu sistem tubuh 

yang sangat berperan terhadap fungsi 

pergerakan dan mobilitas seseorang. 

Masalah atau gangguan pada tulang 

akan dapat mempengaruhi sistem 

pergerakan seseorang. Salah satu 

masalah musculoskeletal yang sering 

ditemukan di sekitar kita adalah 

fraktur atau patah tulang. Fraktur 

merupakan patah tulang yang 

disebabkan oleh trauma atau tenaga 

fisik, kekuatan dan sudut tenaga fisik, 

keadaan itu sendiri, serta jaringan 

lunak di sekitar tulang akan 

menentukan apakah fraktur yang 

terjadi lengkap atau tidak lengkap 

(Mappagerang, 2017). 

  Peristiwa fraktur akibat 

kecelakaan lalu lintas 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. Sedangkan 

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 yaitu fraktur pada bagian 

ekstermitas bawah sebesar 65,2% 

(Depkes RI,2016). Prevelensi fraktur 

terbanyak di Indonesia khususnya di 

Jawa Tengah 6,2% (Kemenkes, 2015). 

Keluhan atau tanda yang 

timbul karena fraktur yaitu pasien 

sering mengeluh nyeri. Nyeri 

merupakan salah satu kebutuhan dasar 

menurut Masslow yang harus dipenuhi 

yaitu kebutuhan rasa aman dan 

nyaman. Kebutuhan rasa aman adalah 

keadaan bebas dari cedera fisik dan 

psikologis atau bisa juga keadaan 

aman dan tentram (Kasiati & 

Rosmalawati, 2016). 

Metode penanganan pada fraktur 

adalah operasi. Dari metode tersebut 

memberi dampak nyeri pasca operasi. 

Masalah keperawatan pada pasien 



fraktur salah satunya adalah nyeri. 

Nyeri dirasakan sebelum dilakukan 

maupun setelah operasi. Nyeri sebagai 

suatu sensori subyektif dari 

pengalaman emosional yang tidak 

menyenangkan berkaitan dengan 

kerusakan jaringan (Nuralif & 

Kusuma, 2015).  

Nyeri akut merupakan nyeri 

yang timbul secara mendadak dan 

cepat menghilang, yang tidak melebihi 

6 bulan dan ditandai adanya tegangan 

otot. Nyeri kronis merupakan nyeri 

yang timbul secara perlahan-lahan, 

biasanya berlangsung dalam waktu 

cukup lama yaitu lebih dari 6 bulan. 

Hal yang lain termasuk dalam kategori 

nyeri kronis adalah nyeri terminal, 

sindrom nyeri kronis, dan nyeri 

psikosomatis. Ditinjau dari sifat 

terjadinya, nyeri dapat di bagi ke 

dalam beberapa kategori, diantaranya 

nyeri tertusuk dan nyeri terbakar. 

Teknik non farmakologi untuk 

mengurangi nyeri terdiri dari massage 

effleurage, teknik relaksasi dan teknik 

distraksi. Distraksi adalah 

memfokuskan perhatian pasien pada 

sesuatu hal atau melakukan pengalihan 

perhatian ke hal-hal diluar nyeri. 

Distraksi dapat dilakukan dengan cara 

distraksi penglihatan (visual), distraksi 

intelektual (pengalihan nyeri dengan 

kegiatan-kegiatan) dan distraksi 

pendengaran (audio) yaitu dengan 

terapi musik (Sari, 2014). 

Bedasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Mappagerang, (2017),  

menunjukan ada pengaruh yang 

signifikan pada pelaksanaan intervensi 

Terapi Diatraksi (terapi musik) pada 

pasien fraktur. Berdasarkan penelitian 

yang berjudul  pengaruh pemberian 

terapi musik terhadap penurunan 

tingkat nyeri pada pasien fraktur di  

Rumah Sakit Umum Daerah Nene 

Mallomo pada tahun 2017 bahwa 

adanya pengaruh terapi musik terhadap 

penurunan tingkat nyeri pada pasien 

fraktur. 

Berdasarkan masalah pada latar 

belakang tersebut maka peneliti 

tertarik untuk melaksanakan 

pengelolaan kasus keperawatan dalam 

bentuk proposal karya tulis ilmiah 

dengan judul “Asuhan Keperawatan 

Pada Pasien Fraktur Dalam 



Pemenuhan Kebutuhan Aman 

Nyaman”. 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian kuantitatif ini 

adalah dengan menggunakan metode 

autoanamnesa dan alloanamnesa. 

Subjek penelitian yang diteliti 

sebanyak 1 orang subjek dengan 

kriteria pasien fraktur humerus sinistra 

dalam pemenuhan kebutuhan aman 

nyaman di Puskesmas Sibela 

Mojosongo pada tanggal 18 sampai 20 

Februari 2021. Pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dan pemeriksaan fisik serta 

dokumentasi, instrument studi kasus 

ini menggunakan lembar observasi 

sebelum tindakan dan sesudah 

tindakan. Sebelum melakukan 

tindakan dilakukan pengukuran skala 

nyeri (pre test) untuk mengetahui 

seberapa skala nyeri yang dirasakan. 

Kemudian dilakukan intervensi dengan 

pemberian terapi musik 2 kali selama 

15 menit. Setelah dilakukan tindakan, 

subjek dilakukan pengukuran akhir 

(post test) untuk menentukan pengaruh 

pemberian terapi musik.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil pengkajian yang 

dilakukan didapatkan hasil data 

subjektif: P (Provokatif / paliatif): 

pasien mengatakan nyeri ditangan 

bagian kiri ketika digerakkan, Q 

(Quality): nyeri seperti tertusuk-tusuk, 

R (Region): nyeri pada tangan bagian 

kiri, S (Skala): skala nyeri 5, T (Time): 

nyeri terasa hilang timbul. Pasien 

mengatakan kalau malam sering 

terbangun karena merasakan nyeri 

ditangan yang semula jam tidur ±7 jam 

menjadi ±5 jam. Data objektif hasil 

tekanan darah 110/65 mmHg, E: 5, M: 

6, V: 5 nadi: 82x/menit, RR: 

20x/menit, suhu: 36°C. hasil 

pemeriksaan fisik ekstremitas atas: 

kekuatan otot kanan dan kiri 2/5, ROM 

kanan dan kiri tangan kanan dapat 

bergerak normal dan tangan kiri tidak 

dapat digerakkan dengan normal, ada 

perubahan bentuk tulang, akral teraba 

hangat, terdapat pitting edema 

ditangan kiri. Pada ekstremitas bawah: 

kekuatan otot kanan dan kiri 5/5, ROM 

kanan dan kiri kaki kanan dan kiri 

dapat digerakan dengan normal, tidak 

ada perubahan bentuk tulang, akral 



teraba hangat, tidak ada pitting edema 

hasil rontgen menunjukkan close 

fraktur humerus sinistra.  

Berdasarkan diagnosis 

keperawatan menurut SDKI (2017) 

kausu yang dialami subjek dapat 

dirumuskan masalah keperawatan 

yaitu nyeri akut berhubungan dengan 

agen pencedera fisik ditandai dengan 

pasien mengeluh nyeri di tangan 

bagian kiri (D.0077). 

Intervensi setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 3 x 24 

jam diharapkan nyeri akut menurun 

SLKI (2017) dengan kriteria hasil 

menurun (L.08066): keluhan nyeri 

menurun, meringis atau merintih 

menurun, gelisah menurun. 

Intervensi atau perencanaan 

keperawatan yang ditulis penulis untuk 

mengurangi nyeri adalah manajemen 

nyeri (I.08258) menurut SIKI (2017) 

diantaranya: identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri, berikan 

teknik nonfarmakologi terapi musik, 

jelaskan strategi meredamkan nyeri. 

Intervensi pendukung adalah terapi  

musik (I.08250).  

Berdasarkan hasil evaluasi 

keperawatan selama 3 x 24 jam 

didapatkan hasil penurunan skala nyeri 

setelah pemberian terapi musik setelah 

pemberian tindakan terapi musik 

selama 3 hari yaitu dari skala 5 turun 

menjadi 4, dari skala 4 turun menjadi 

3, dari skala 3 turun menjadi 2.  

Tabel 1.1  

Hasil Skala Nyeri Sebelum Dan 

Sesudah Pemberian Terapi Musik 

Waktu Tindakan terapi 

musik 

Hasil 

 

Hari 

ke 1 

 Sebelum 

tindakan 

pemberian 

terapi musik 

Skala 

5 

 Sesudah 

tindakan 

pemberian 

terapi musik 

Skala 

4 

 

Hari 

Ke 2 

 Sebelum 

tindakan 

pemberian 

terapi musik 

Skala 

4 

 Sesudah 

tindakan 

pemberian 

terapi musik 

Skala 

3 

 

Hari 

Ke 3 

 Sebelum 

tindakan 

pemberian 

terapi musik 

Skala 

3 

 Sesudah 

tindakan 

pemberian 

terapi musik 

Skala 

2 

  



  

Diagram 1. Observasi pemberian 

terapi musik sebelum dan sesudah 

pemberian terapi musik. 

PEMBAHASAN 

Pengkajian keperawatan adalah 

tahap awal dan dasar dalam proses 

keperawatan dan merupakan proses 

yang sistematis dalam pengumpulan 

data dari berbagai sumber data untuk 

mengevaluasi dan mengidentifikasi 

status kesehatan pasien (Dinarti, 

2017). Kemampuan mengidentifikasi 

masalah  keperawatan yang terjadi 

pada tahap ini akan menentukan 

diagnosis keperawatan. Pengkajian 

terhadap subjek dengan diagnosis 

medis Fraktur humerus sinistra di 

Puskesmas Sibela Mojosongo 

menggunakan autoanamesa dan 

alloanamesa, dimulai dari biodata 

pasien, riwayat kesehatan, pengkajian 

fisik, dan di dukung hasil laboratorium 

serta hasil rontgen. 

Pengkajian yang dilakukan pada 

subjek dengan diagnosis medis Fraktur 

humerus sinistra diperoleh Data 

Subyektif: pasien mengatakan tangan 

bagian kiri nyeri ketika digerakkan, P: 

nyeri ditangan bagian kiri, Q: nyeri 

seperti tertusuk-tusuk, R: nyeri 

ditangan bagian kiri, S: nyeri skala 5, 

T: nyeri hilang timbul, Obyektif: 

pasien tampak meringis kesakitan. 

Hasil tekanan darah 110/65 mmHg, E: 

5, M: 6, V: 5 nadi: 82x/menit, RR: 

20x/menit, suhu: 36°C. hasil 

pemeriksaan fisik ekstremitas atas: 

kekuatan otot kanan dan kiri 2/5, ROM 

kanan dan kiri tangan kanan dapat 

bergerak normal dan tangan kiri tidak 

dapat digerakkan dengan normal, ada 

perubahan bentuk tulang, akral teraba 

hangat, terdapat pitting edema 

ditangan kiri. Pada ekstremitas bawah: 

kekuatan otot kanan dan kiri 5/5, ROM 

0

1

2

3

4

5

6

hari 1 hari 2 hari 3

sebelum

tindakan

sesudah

tindakan



kanan dan kiri kaki kanan dan kiri 

dapat digerakan dengan normal, tidak 

ada perubahan bentuk tulang, akral 

teraba hangat, tidak ada pitting edema 

hasil rontgen menunjukkan close 

fraktur humerus sinistra. Setelah 

melakukan pengkajian selanjutnya 

ditegakkan diagnosis keperawatan 

yang muncul yaitu nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera 

fisik ditandai dengan pasien mengeluh 

nyeri di tangan bagian kiri (D.0077). 

Selanujutnya terkait dengan nyeri 

akut dilakukan intervensi utama yang 

pertama yaitu dengan manajemen 

nyeri (I.08258) diantaranya: 

identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri. Menurut Black & Jane (2014), 

intensitas nyeri adalah laporan mandiri 

pasien tentang nyeri yang dirasakan 

dengan meminta individu untuk 

mengukur nyeri pada skala dan 

menunjukkan skala yang ada pada 

pasien. Sesuai dengan subjek dengan 

keluhan nyeri skala 5 perlu dilakukan 

identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri untuk memilih intervensi dan 

mengevaluasi keefektifan terapi yang 

akan diberikan, alat ukur yang dapat 

digunakan adalah dengan 

menggunakan Numeric Rating Scale 

(NRS) yang diberikan kepada pasien 

sebelum dan setelah dilakukan 

tindakan.  

Intervensi selanjutnya berikan 

teknik nonfarmakologi untuk 

mengurangi rasa nyeri. Teknik 

nonfarmakologi yang dapat dilakukan 

unruk mengurangi nyeri antara lain 

teknik distraksi, relaksasi nafas dalam, 

aroma terapi, kompres hangat dan 

kompres air dingin (Bangun & 

Nuraeni, 2013). Berdasarkan jurnal 

penelitian yang dilakukan 

Mappagerang & Rostini (2017), 

intervensi nyeri dengan memberikan 

terapi musik berpengaruh terhadap 

penurunan skala nyeri.  

Terapi musik bermanfaat untuk 

membuat seseorang menjadi rileks, 

menimbukan rasa aman dan sejahtera, 

melepaskan rasa gembira dan sedih, 

menurunkan tingkat kecemasan akibat 

operasi, melepaskan rasa sakit, dan 

menurunkan tingkst stress (Wulandari, 

2018). Mekanisme kerja terapi musik 



untuk relaksasi rangsangan atau unsur 

irama dan nada masuk ke conalis 

auditorius di hantar sampai thalamus 

sehingga memori di sistem limbic aktif 

secara otomatis mempengaruhi saraf 

otonom yang disampaikan ke thalamus 

dan kelenjar hipofisis dan muncul 

respon terhadap emosional melalui 

feedback ke kelenjar adrenal untuk 

menekan pengeluaran hormone stress 

sehingga seseorang menjadi rileks 

(Larasati, 2017). Pemberian terapi 

musik dilakakukan sesuai SOP dan 

jurnal yaitu 2 kali selama 15 menit. 

 Setelah menerapkan intervensi 

keperawatan maka dilakukan 

implementasi keperawatan. Pada hari 

pertama dilakukan tindakan 

mengidentifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri (P,Q,R,S,T) pada pukul 13.30  

Data Subjektif: pasien mengatakan 

nyeri ditangan bagian kiri, nyeri 

seperti tertusuk-tusuk, nyeri ditangan 

bagian kiri, nyeri skala 5, nyeri terasa 

hilang timbul. Data Obyekyif: pasien 

tampak meringis kesakitan. 

Memberikan teknik nonfarmakologi 

untuk mengurangi nyeri yaitu terapi 

musik pada pukul 13.45 Data 

Subyektif: pasien mengatakan bersedia 

diberi terapi musik untuk mengurangi 

nyeri. Data Obyektif: pasien tampak 

kooperatif. Menjelaskan strategi 

meredamkan nyeri pada pukul 14.00 

Data Subyektif: pasien mengatakan 

bersedia diajarkan cara untuk 

meredamkan nyeri. Data Obyektif: 

pasien tampak menerti arahan dari 

perawat.  

Mengidentifikasi musik yang 

disukai pada pukul 14.15 Data 

Subyektif: pasien mengatakan memilih 

lagu yang bernuaansa alunan musik 

klasik Data Obyektif: pasien tampak 

mengikuti arahan. Memposisikan 

dalam posisi yang nyaman pada pukul 

14.30 Data Subyektif: pasien 

mengatakan posisinya sudah nyaman. 

Data Obyektif: pasien tampak nyaman 

dengan posisinya. Menganjurkan rileks 

saat mendengarkan musik pada pukul 

14.45 Data Subyektif: pasien 

mengatakan sudah rileks. Data 

Obyektif: pasien tampak rileks.  

Hari kedua implementasi yang 

dilakukan antara lain: mengidentifikasi 

lokasi, durasi, frekuensi, kualitas, 



intensitas nyeri (P,Q,R,S,T) pada 

pukul 09.00 Data Subyektif: pasien 

mengatakan masih mengeluh nyeri 

ditangan, nyeri seperti tertusuk-tusuk, 

nyeri ditangan bagian kiri, nyeri skala 

3, nyeri terasa hilang timbul. Data 

Obyektif: pasien tampak masih 

merintih kesakitan. Memberikan 

teknik nonfarmakologi untuk 

mengurangi nyeri (terapi musik) pada 

pukul 09.15 Data Subyektif: pasien 

mengatakan bersedia diberi terapi 

musik untuk mengurangi nyeri. Data 

Obyektif: pasien tampak kooperatif. 

Memposisikan dalam posisi yang 

nyaman pada pukul 09.30 Data 

Subyektif: pasien mengatakan 

posisinya sudah nyaman. Data 

Obyektif: pasien tampak nyaman 

dengan posisinya. Menganjurkan rileks 

saat mendengarkan musik pada pukul 

09.45 Data Subyektif: pasien 

mengatakan sudah rileks. Data 

Obyektif: pasien tampak rileks.  

Hari ketiga implementasi yang 

dilakukan antara lain:  

mengidentifikasi lokasi, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 

(P,Q,R,S,T) pada pukul 09.00 Data 

Subyektif: pasien mengatakan masih 

sedikit mengeluh nyeri ditangan, nyeri 

seperti tertusuk-tusuk, nyeri ditangan 

bagian kiri, nyeri skala 2, nyeri terasa 

hilang timbul. Data Obyektif: pasien 

tampak sudah tidak merintih kesakitan. 

Memberikan teknik nonfarmakologi 

untuk mengurangi nyeri (terapi musik) 

pada pukul 09.15 Data Subyektif: 

pasien mengatakan bersedia diberi 

terapi musik untuk mengurangi nyeri. 

Data Obyektif: pasien tampak 

kooperatif. Memposisikan dalam 

posisi yang nyaman pada pukul 09.30 

Data Subyektif: pasien mengatakan 

posisinya sudah nyaman. Data 

Obyektif: pasien tampak nyaman 

dengan posisinya. Menganjurkan rileks 

saat mendengarkan musik pada pukul 

09.45 Data Subyektif: pasien 

mengatakan sudah rileks. Data 

Obyektif: pasien tampak rileks. 

Evaluasi atau catatan 

perkembangan pada diagnosis 

keperawatan nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisik yang 

dilakukan kepada Tn. S. selama 3 x 24 

jam pada tanggal 18 Februari 2021 

Subyektif: pasien mengatakan tangan 



bagian kiri nyeri ketika digerakkan, P: 

nyeri ditangan bagian kiri, Q: nyeri 

seperti tertusuk-tusuk, R: nyeri 

ditangan bagian kiri, S: nyeri skala 5, 

T: nyeri hilang timbul, Obyektif: 

pasien tampak meringis kesakitan, 

Assesment: masalah nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera 

fisik belum teratasi, Planning: 

lanjutkan intervensi identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri, terapi musik.  

Pada tanggal 19 Februari 2021 

Subyektif: pasien mengatakan masih 

merasakan nyeri, P: nyeri ditangan 

bagian kiri, Q: nyeri seperti tertusuk-

tusuk, R: nyeri ditangan bagian kiri, S: 

nyeri skala 3, T: nyeri hilang timbul, 

Obyektif: pasien tampak masih 

meringis kesakitan, Assesment: 

masalah nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisik belum 

teratasi, Planning: lanjutkan intervensi 

identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri, terapi musik. Pada tanggal 20 

Februari 2021 Subyektif: pasien 

mengatakan sudah tidak merasakan 

nyeri, P: pasien mengatakan sudah 

tidak merasakan nyeri, Q: nyeri sudah 

tidak terasa, R: nyeri semula ditangan 

bagian kiri, S: nyeri skala 2, T: nyeri 

hilang timbul, Obyektif: pasien sudah 

tidak meringis kesakitan, Assenment: 

masalah nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisik sudah 

teratasi, Planning: hentikan intervensi.  

KESIMPULAN  

Penulis akan menyimpulkan 

proses keperawatan dari pengkajian, 

penentuan diagnosis, intervensi, 

implementasi, dan evaluasi tentang 

asuhan keperawatan Tn. S dengan 

fraktur di Puskesmas Sibela dengan 

mengaplikasikan hasil studi kasus 

dengan pemberian terapi musik 

terhadap intensitas nyeri pada pasien 

fraktur.Setelah melakukan pengkajian 

pada Tn. S diperoleh data P: pasien 

mengatakan nyeri ditangan bagian kiri 

ketika digerakkan, Q: nyeri seperti 

tertusuk-tusuk, R: nyeri pada tangan 

bagian kiri, S: skala nyeri 5, T: nyeri 

terasa hilang timbul. Hasil observasi 

non verbal pasien tampak meringis 

kesakitan. Setelah dilakukan 

pengkajian selanjutnya dirumuskan 

diagnosis keperawatan nyeri akut 



berhubungan dengan agen pencedera 

fisik ditandai dengan pasien pengeluh 

nyeri ditangan bagian kiri (D.0077), 

selanjutnya diberi intervensi 

keperawatan pemberian terapi musik. 

Selanjutnya di implementasikan 

sebanyak 2 kali sehari dalam 3 hari 

dengan durasi 15 menit selama 3x24 

jam. Selanjunta di evaluasi dan 

didapatkan hasil Subyektif: pasien 

mengatakan sudah tidak merasakan 

nyeri, P: pasien mengatakan sudah 

tidak merasakan nyeri, Q: nyeri sudah 

tidak terasa, R: nyeri semula ditangan 

bagian kiri, S: nyeri skala 2, T: nyeri 

hilang timbul, Obyektif: pasien sudah 

tidak meringis kesakitan, Assesment: 

masalah nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisik sudah 

teratasi, Planning: hentikan intervensi.  

maka dapat ditarik kesimpulan 

pemberian terapi musik sebanyak 2 

kali sehari dalam 3 hari dengan durasi 

15 menit menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh positif terhadap penurunan 

skala nyeri pada pasien fraktur. Hal 

tersebut dibuktikan dengan terjadi 

penurunan skala nyeri pada Tn. S yang 

mengalami fraktur setelah pemberian 

terapi musik menunjukan hasil 

penurunan skala nyeri dari skala 5 

turun menjadi skala 2. 

SARAN  

1. Bagi Puskesmas  

Puskesmas khususnya Puskesmas 

Sibela Mojosongo dapat 

menjadikan terapi musik menjadi 

salah satu alternatif terapi 

nonfarmakologi untuk 

menurunkan nyeri akut pada 

pasien fraktur berdasarkan pada 

junal kesehatan dan meningkatkan 

pelayanan kesehatan yang lebih 

baik.  

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Khususnya Perawat 

Diharapkan perawat memiliki 

ketrampilan yang baik dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien fraktur dan 

menjadikan terapi musik menjadi 

salah satu alternatif untuk 

mengurangi nyeri.   

3. Institusi Pendidikan Kesehatan  

Diharapkan karya tulis ilmiah ini 

bisa menjadi bahan bacaan dan 

menambah wawasan serta 

informasi bagi mahasiswa 



keperawatan tentang pemberian 

terapi musik untuk mengurangi 

nyeri pada pasien fraktur.  

4. Bagi Pasien Dan Keluarga  

Diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan pasien dan keluarga 

tentang bagaimana menangani 

masalah fraktur dengan tindakan 

yang benar sehingga masalah 

teratasi dan kebutuhan 

kenyamanan pasien dapat 

terpenuhi.  
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