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ABSTRACT 

A fracture is a break in the continuity of the bone caused by a strong impact or pressure 

that exceeds the bone's ability to resist. One of the treatments that can be given is Mozart classical 

music therapy. Listening to Mozart's classical music can reduce pain intensity. The purpose of this 

case study is to describe the implementation of nursing care in postoperative fracture patients in 

meeting the needs of safety and comfort at RST Dr. Asmir Salatiga. This type of research is 

descriptive using a case study approach. The subject used in this case study is one postoperative 

fracture patient in Dahlia Room 3A RST Dr. Asmir Salatiga. The results of giving Mozart classical 

music therapy to postoperative fracture patients 2 times a day within 15 minutes for 3 days showed 

a decrease in pain intensity from pain scale 6 to pain scale 2. Giving Mozart classical music therapy 

is effective to reduce pain intensity in postoperative fracture patients.  
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ABSTRAK 

Fraktur adalah rusaknya kontinuitas tulang yang disebabkan oleh benturan atau tekanan 

yang kuat melebihi kemampuan tulang untuk membendung. Salah satu penatalaksanaan yang dapat 

diberikan yaitu dengan terapi musik klasik Mozart. Mendengarkan musik klasik Mozart dapat 

menurunkan instensitas nyeri. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien post operasi fraktur dalam pemenuhan kebutuhan 

aman dan nyaman di RST Dr. Asmir Salatiga. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

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

satu orang pasien post operasi fraktur di Ruang Dahlia 3A RST Dr. Asmir Salatiga. Hasil dari 

pemberian terapi musik klasik Mozart pada pasien post operasi fraktur sebanyak 2 kali sehari dalam 

waktu 15 menit selama 3 hari didapatkan hasil terjadi penurunan intensitas nyeri dari skala nyeri 6 

menjadi skala nyeri 2. Pemberian terapi musik klasik Mozart ini efektif untuk intensitas nyeri pada 

pasien post operasi fraktur.  

Kata Kunci : Terapi Musik klasik Mozart, Nyeri, Post Operasi Fraktur.
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PENDAHULUAN 

Fraktur merupakan hilangnya 

kontinuitas tulang baik bersifat total maupun 

sebagian yang ditentukan berdasarkan jenis 

dan luasnya (Suriya & Zuriati 2019). Fraktur 

dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan 

luasnya yaitu fraktur terbuka, tertutup, dan 

fraktur dengan komplikasi. Fraktur dapat 

ditandai dengan tulang yang patah yang 

disebabkan oleh trauma dan kebanyakan 

disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas (Sari 

& Putra, 2016). 

WHO menyatakan trauma maupun 

cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu 

lintas menyebabkan 20 sampai 50 juta orang 

didunia mengalami luka dan cacat fisik, 

korban meninggal dunia akibat kecelakaan 

lalu lintas sebanyak 1,35 juta orang 

(Muhsinah, 2020). Kecelakaan lalu lintas di 

Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 

1.017.290 kejadian dan provinsi kejadian 

kecelakaan tertinggi yaitu Jawa Barat, Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. Akibat kecelakaan 

lalu lintas tersebut bagian tubuh yang 

mengalami cedera yaitu ekstermitas bagian 

bawah sebanyak 67,9%, ekstremitas bagian 

atas 32,7%, cedera kepala 11,9%, cedera 

punggung 6,5, cedera dada 2,6%, dan cedera 

perut 2,2%. Rumah merupakan lingkungan 

yang menjadi peranan penting dalam 

pengendalian cedera. Di tahun 2018 

lingkungan rumah adalah penyumbang 

cedera terbanyak dengan jumlah 44,7%, dari 

pada jalan raya 31,4%, tempat kerja 9,1% dan 

sekolah 6,5%. Kejadian kecelakaan lalu lintas 

di Indonesia pada Provinsi Jawa Tengah 

sebanyak 82.683 kejadian dengan jenis 

cedera patah tulang sebanyak 5,80%. Di Kota 

Salatiga kejadian kecelakaan lalu lintas yang 

mengakibatkan cedera sebanyak 436 

kejadian. Kecelakaan yang terjadi 

menyebabkan cedera dan kematian 

(Riskesdas, 2018). 

Nyeri merupakan respon subjektif 

dari stresor fisik dan psikologis. Nyeri adalah 

perasaan sensori dan emosional yang tidak 

menyenangkan dan muncul akibat dari 

kerusakan integritas jaringan aktual atau 

potensial yang menggambarkan sebagai 

kerusakan atau penurunan kondisi kesehatan. 

Akibat dari penurunan kondisi kesehatan 

perseptual – kognitif menyebabkan disfungsi 

pada seluruh pola kesehatan fungsional baik 

nyeri akut maupun kronis dalam skala ringan, 

sedang hingga berat (Suriya & Zuriati, 2019). 

Nyeri dapat diatasi dengan melakukan 

intervensi manajemen nyeri terutama pada 

nyeri post operasi. Manajemen nyeri yaitu 

dengan pemberian terapi farmakologi dan 

terapi non- farmakologi (Mahmudi, 2020). 

Terapi farmakologi merupakan 

manajemen nyeri dengan menggunakan obat-

obatan atau terapi medis. Terapi 

farmakologis terkadang dapat menimbulkan 

efek samping yang dapat menyebabkan 

ketidak nyamanan bagi pasien. Sehingga 

terapi non – farmakologi menjadi pilihan 

untuk manajemen nyeri. Terapi non 

farmakologis merupakan terapi yang 

dilakukan dengan tindakan mandiri perawat 

dan dapat memberikan keuntungan 

diantaranya tidak menimbulkan efek 



samping. Macam-macam terapi non 

farmakologis yaitu teknik relaksasi, distraksi, 

stimulus dan imajinasi terbimbing 

(Mahmudi, 2020). Distraksi merupakan 

pengalihan perhatian pasien ke hal yang lain 

dengan demikian menurunkan kewaspadaan 

terhadap nyeri yang dirasakannya. Salah satu 

teknik distraksi yaitu dengan terapi musik 

(Arif & Sari, 2019). 

Terapi musik yaitu suatu kegiatan 

mendengarkan musik yang dapat 

memberikan hasil yang sangat efektif dalam 

upaya mengurangi nyeri pasien pasca 

operasi. Salah satu terapi musik yang dapat 

diberikan yaitu terapi musik Mozart. Terapi 

musik Mozart mempunyai kekuatan yang 

dapat membebaskan, mengobati, dan bahkan 

memiliki kekuatan yang dapat 

menyembuhkan. Terapi musik dapat 

mempengaruhi persepsi, dengan cara 

mendistraksi, yaitu pengalihan pikiran dari 

nyeri, musik mampu mengalihkan 

konsentrasi klien pada hal – hal yang 

menyenangkan. Selain itu, penggunaan 

musik untuk relaksasi, dapat mempercepat 

penyembuhan, meningkatkan fungsi mental 

dan menciptakan rasa sejahtera (Arif & Sari, 

2019). 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Mayenti & Yusnita (2020), 

didapatkan hasil pemberian teknik 

distraksi musik klasik Mozart untuk 

mengurangi nyeri pada pasien post 

operasi fraktur. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian Firdaus (2020), yang 

dilakukan dengan pemberian tindakan 

terapi musik klasik Mozart selama 15 

menit selama 3 hari, sebanyak 2 kali 

sehari adalah tindakan yang dilakukan 

untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien 

post operasi fraktur. Tindakan pemberian 

terapi non farmakologis diberikan 7 jam 

setelah post operasi dan setelah 

pemberian analgesik serta tidak 

mengalami gangguan pendengaran 

(Martini, Watiningsih, & Lisnayani, 

2018). 

Penurunan nyeri tersebut 

diakibatkan karena selama mendengarkan 

musik otak merangsang pelepasan endoprin  

sehingga nyeri yang dirasakan pada bagian 

tubuh yang sakit akan menurun. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa terapi 

musik Mozart efektif untuk menurunkan 

intensitas nyeri pada pasien post operasi 

fraktur Firdaus (2020). 

Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut, penulis tertarik untuk membuat 

karya tulis ilmiah dan mengangkat kasus 

“Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post 

Operasi Fraktur dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Aman dan Nyaman”. 

METODE PENELITIAN 

Studi kasus ini adalah studi yang 

melakukan eksplorasi suatu masalah asuhan 

keperawatan pada pasien post operasi fraktur 

dalam pemenuhan kebutuhan aman dan 

nyaman. 

Subjek yang digunakan yaitu satu 

orang pasien yang mengalami fraktur dalam 



pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman. 

Kriteria subjek studi kasus pada pasien post 

operasi fraktur dengan skala nyeri 4 sampai 

7. Tempat dan waktu pelaksanaan studi kasus 

ini di bangsal Dahlia RST dr. Asmir Salatiga 

dengan masalah keperawatan medikal bedah. 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 22 

– 24 Februari 2021 dengan jumlah pelaksaan 

intervensi 3 hari. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam studi kasus ini pengkajian 

yang didapatkan yaitu pasien mengatakan 

terjatuh dari motor saat pulang kerja dan 

tangannya tertimpa motor, tangan kiri 

berubah bentuk dan ditolong oleh teman dan 

dibawa ke IGD RST dr. Asmir Salatiga pada 

hari minggu, tanggal 21 februari 2021 pukul 

16:30, pada hari senin tanggal 21 februari 

2021 jam 08:00 pasien dibawa ke ruang 

operasi. Pada jam 10:12 pasien dipindahkan 

ke bangsal dahlia 3A. 

Data subjektif pasien mengatakan 

nyeri pada tangan kiri setelah operasi, saat 

dilakukan pengkajian nyeri didapatkan hasil: 

P (provoking) : nyeri bertambah jika tangan 

digerakkan, Q (quality) : seperti tertusuk – 

tusuk, R (region) : nyeri pada bagian tangan 

kiri, S (scale) : skala nyeri 6, T (time) : nyeri 

hilang timbul. Data obyektif pasien tampak 

meringis, pasien tampak gelisah, pasien 

tampak memegangi tangan kiri. Berdasarkan 

pemeriksaan Tanda – tanda vital didapatkan 

hasil Tekanan darah : 110/70 mmHg, Nadi : 

80 x/menit, RR : 22 x/menit, Suhu : 36˚C. E: 

5, M: 6, V: 5. Hasil rontgen post orif radius 

ulna, x- ray photo : Antebrachii Ap/Lat, 

tampak soft tissue swelling regio antebrachii 

sinistra, tampak terpasang internal fixasi 

plate and screw pada os radius sinistra pars 

tertia media, garis fracture complete, callus 

minimal, aposisi baik, tampak terpasang 

internal fixasi intermedular pin pada os ulna 

sinistra, dengan garis fracture complete pada 

os ulna sinistra pars tertia media, callus 

minimal, aposisi baik, tak tampak 

penyempitan maupun luxasi sendi, tak 

tampak lesi litik maupun sklerotik. 

Berdasarkan focus diagnosa yang 

akan dibahas yaitu nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisik (pembedahan). 

Maka penulis menyusun rencana 

keperawatan berdasarkan Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI, 2018). Berupa 

berikan teknik non farmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri dengan terapi musik 

klasik Mozart. 

Berdasarkan intervensi yang telah 

direncanakan tersebut, pada tanggal 22 

Februari 2021 pukul 16.30 WIB, 

mengidentifikasi skala nyeri. Nn. M 

didapatkan hasil : skala nyeri 6. Pukul 16. 35 

WIB, memberikan teknik non 

farmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri dengan terapi musik klasik Mozart, 

Nn. M mengatakan setelah diberikan 

terapi musik klasik Mozart nyeri 

menurun dari skala 6 menjadi 5.  

Intervensi hari kedua dilakukan 

pada tanggal 23 Februari 2021, jam 16.00 

WIB, mengidentifikasi skala nyeri 

dengan respon subjektif pasien 



mengatakan skala nyeri 5. Pada pukul 

16.05 WIB, memberikan teknik non 

farmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri dengan terapi musik klasik  Mozart, 

dengan respon subjektif pasien 

mengatakan nyaman mendengarkan 

musik Mozart, nyeri berkurang dari skala 

5 menjadi 4. 

Intervensi hari ketiga dilakukan 

pada tanggal 24 Februari 2021, Jam 

16.00 WIB, mengidentifikasi skala nyeri, 

dengan respon subjektif pasien 

mengatakan skala nyeri 3. Pada pukul 

16.05 WIB, memberikan teknik non 

farmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri dengan terapi musik klasik  Mozart, 

dengan respon subjektif pasien 

mengatakan skala nyeri menurun dari 

skala 3 menjadi 2, 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolaan pada pasien post 

operasi fraktur dengan masalah nyeri 

akut dengan tindakan keperawatan 

berikan teknik non farmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri dengan terapi 

musik klasik Mozart 15 menit sebanyak 

2 kali selama 3 hari. Didapatkan hasil 

terjadi penurunan intensitas nyeri dari 

skala 6 menjadi skala 2.  
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