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ABSTRAK 

 

Fraktur merupakan istilah hilangnya kontinuitas tulang, tulang rawan, baik yang 

bersifat total atau sebagian. Penatalaksanaan nyeri nonfarmakologik menggunakan terapi 

audio recorded guided imagery yang dikombinasikan dengan nafas dalam diharapkan 

dapat menurunkan nyeri intens yang dialami klien pasca operasi fraktur meminimalkan 

efek samping dari pemberian medikasi farmakologik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas terapi audio recorded guided imagery dengan nafas dalam 

terhadap penurunan nyeri pasca operasi fraktur di Puskemas Gondangrejo. 

Studi kasus ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi 

pada pasien yang mengalami pasca operasi fraktur. Subjek studi kasus adalah satu orang 

pasien dengan pasca operasi fraktur dengan keluhan nyeri pada luka pasca operasi ORIF 

di ruang rawat inap Puskesmas Gondangrejo. Hasil studi menunjukkan bahwa 

pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien pasca operasi fraktur dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman dengan masalah keperawatan Nyeri Akut yang 

dilakukan tindakan pemberian Terapi audio recorded guided imagery selama 15 menit 

dengan evaluasi tiap 8 jam didapatkan hasil penurunan skala nyeri dari skala 5 menjadi 2. 

Kesimpulan bahwa tindakan pemberian Terapi audio recorded guided imagery efektif 

dilakukan pada pasien pasca operasi Fraktur dengan skala nyeri ringan sampai sedang. 

 

Kata Kunci : Audio Guided Imagery, Nafas Dalam, Nyeri Pasca Operasi Fraktur.  
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ABSTRACT 

 

Fracture is a term for a loss of continuity of bone, cartilage, either total or 

partial. Non-pharmacological pain management using audio recorded guided imagery 

therapy combined with deep breathing is expected to reduce the intense pain experienced 

by clients after fracture surgery and minimize the side effects of pharmacological 

medication. This study aims to know the effectiveness of audio recorded guided imagery 

therapy with deep breaths on reducing pain after fracture surgery at Gondangrejo Public 

Health Center. 

This case study used interview, observation and documentation methods in 

patients with postoperative fractures. The subject of the case study was one patient with 

postoperative fracture with complaints of pain in the postoperative ORIF wound in the 

inpatient room of Gondangrejo Health Center. The results of the study showed that the 

management of nursing care in postoperative fracture patients in meeting the need for 

security and comfort with acute pain nursing problems which were carried out by 

administering audio recorded guided imagery therapy for 15 minutes with evaluation 

every 8 hours, the results of the pain scale decreased from a scale of 5 to 2. The 

conclusion is that the administration of audio recorded guided imagery therapy is 

effective in postoperative fracture patients with mild to moderate pain scale. 

Key words: Audio Guided Imagery, Deep Breathing, Post-Fracture Pain.  
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PENDAHULUAN 
Fraktur adalah terputusnya 

kontinuitas tulang baik karena trauma, 

tekanan maupun kelainan patologis. 

Patahan tersebut mungkin saja tidak lebih 

dari suatu retakan, biasanya patahan 

tersebut lengkap dan fragmen tulangnya 

bergeser. Jika patahan tulang tersebut 

tidak menembus kulit, hal ini disebut 

fraktur tertutup, sedangkan jika patahan 

tersebut mnembus kulit, maka disebut 

fraktur terbuka (Pelawi & Purba, 2019). 

Fraktur di Indonesia menjadi 

penyebab kematian terbesar ketiga 

dibawah penyakit jantung koroner dan 

tuberkulosis. Menurut data yang dihimpun 

oleh Wrong Diagnosis (Ropyanto, et al, 

2013), Indonesia merupakan negara 

terbesar di Asia Tenggara yang 

mengalami kejadian fraktur terbanyak 

sebesar 1,3 juta setiap tahunnya dari 

jumlah penduduknya yaitu berkisar 238 

juta. Kasus fraktur di Indonesia mencapai 

prevalensi sebesar 5,5% (Kemenkes RI, 

2018). Fraktur pada ekstremitas bawah 

akibat dari kecelakaan lalu lintas memiliki 

2 prevalensi paling tinggi diantara fraktur 

lainnya yaitu sekitar 46,2% dari 45.987 

orang dengan kasus fraktur ekstremitas 

bawah akibat kecelakaan lalu lintas 

(Purnomo & Asyita, 2017). 

Nyeri merupakan sensasi yang 

sangat tidak menyenangkan dan bervariasi 

pada tiap individu. Nyeri dapat 

mempengaruhi seluruh pikiran seseorang, 

mengatur aktivitasnya, dan mengubah 

kehidupan orang tersebut. Nyeri 

merupakan faktor psikososial yang perlu 

diungkap lewat komunikasi terapeutik, 

karena seorang perawat perlu 

mendapatkan data baik secara subjektif 

maupun objektif untuk menilai seberapa 

besar pengaruh nyeri tersebut pada pasien 

(Berman, Snyder, Kozier, & Erb, 2003 

dalam Mariyani 2016).Penanganan nyeri 

dengan melakukan teknik relaksasi 

merupakan tindakan keperawatan yang 

dilakukan untuk mengurangi nyeri. 

Penanganan nyeri dengan tindakan 

relaksasi mencakup teknik relaksasi nafas 

dalam dan guided imagery 

Guided imagery merupakan 

teknik yang menggunakan imajinasi 

seseorang untuk mencapai efek positif 

tertentu (Smeltzer, Bare, Hinkle, & 

Cheever, 2010). Teknik ini dimulai 

dengan proses relaksasi pada umumnya 

yaitu meminta kepada klien untuk 

perlahan-lahan menutup matanya dan 

fokus pada nafas mereka, klien didorong 

untuk relaksasi mengosongkan pikiran dan 

4 memenuhi pikiran dengan bayangan 

untuk membuat damai dan tenang 

(Rahmayati, 2010 dalam Mariyani 2016 ). 

Pasien yang harus dihindari 

guided imagery adalah jika mereka aktif 

psikotik, tidak mampu berpikir secara 

abstrak, tidak mampu membedakan fantasi 

dari kenyataan, mengalami halusinasi atau 

delusi, memiliki demensia atau delirium, 

tidak dapat berkomunikasi. Dalam 

imajinasi terbimbing klien menciptakan 

kesan dalam pikiran, berkonsentrasi dalam 

kesan tersebut sehingga secara bertahap 

klien kurang merasakan nyeri. Stimulus 

yang menyenangkan menyebabkan 

pelepasan endorfin (substansi seperti 

morfin yang diproduksi oleh tubuh yang 

menghambat transmisi impuls nyeri). 

Guided imagery juga dapat melepaskan 

endorphin yang melemahkan respon rasa 

sakit dan dapat mengurangi rasa sakit atau 

meningkatkan ambang nyeri (Hart, 2008). 

Pelepasan endorfin ini menghambat 

transmisi neurotransmiter tertentu 

(substansi P) sehingga terjadi penurunan 

intensitas nyeri (Potter & Perry, 2009).  

Jika seseorang membayangkan 

suatu hal negatif atau menakutkan dapat 

meningkatkan rasa sakit atau kecemasan 

maka hal tersebut dapat dinetralkan 

dengan pikiran positif atau menenangkan. 

 



 

 
 

Pikiran dapat dilatih untuk berfokus pada 

imajinasi penyembuhan. Jika imajinasi 

menakutkan atau negatif memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan rasa 

sakit dan gejala lain yang tidak 

diinginkan, maka imajinasi positif atau 

menenangkan dapat mengurangi gejala 

sakit (Hart, 2008).  

Peneliti menggunakan Numerical 

Rating Scale (NRS) sebagai skala 

pengukuran nyeri pasca operasi fraktur. 

Skala numerik merupakan skala yang 

menilai nyeri dengan angka, 

menggunakan skala 0-10. Beberapa unit 

menggunakan skala 0-3 atau 0-5 dengan 

dasar yang sama (Kneale, 2011). Skala 0 

dideskripsikan sebagai tidak ada nyeri, 

skala 1-3 nyeri ringan yaitu nyeri masih 

dapat ditahan, 4-6 nyeri sedang, 7-10 

nyeri berat terasa sangat menganggu 

sehingga terus meringis, menjerit atau 

berteriak (Kneale, 2011). Brunelli et. al 

(2010) menyatakan NRS sangat mudah 

digunakan dan merupakan skala ukur yang 

sudah valid dan direkomendasikan untuk 

penilaian skala nyeri pasca operasi pada 

pasien diatas usia 9 tahun. NRS rutin 

digunakan untuk pasien pasien yang 

mengalami nyeri di unit pasca operasi 

(Novita, 2012). 

  

ETODE PENELITIAN 

Metode penelitian menggunakan 

quasy eksperiment dengan pendekatan pre 

test dan post test nonequivalent control 

group. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pasien dewasa dan bukan 

masuk kategori anak-anak, yang menjalani 

operasi fraktur di Puskesmas 

Gondangrejo. Pasien yang akan diambil 

sebagai responden adalah pasien dewasa 

pasca operasi di Puskesmas Gondangrejo 

yang akan dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Waktu pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan selama 2 minggu 4 Januari 

2021 – 18 Januari 2021. Tahap pertama 

merupakan tahapan pembuatan, uji coba 

dan perbaikan kontrol terapi meliputi 

kontrol audio guided imagery dan terapi 

nafas dalam beserta modul terapi. Tahap 

kedua merupakan tahap implementasi 

terapi audio guided imagery dan terapi 

nafas dalam pada pasien dengan nyeri 

pasca operasi fraktur.  

Hal yang diteliti mencakup 

4ontrol4 independen yaitu audio recorded 

guided imagery dikombinasi dengan terapi 

nafas dalam dan kontrol dependen yaitu 

nyeri pasca operasi fraktur. Sedangkan 

kontrol perancu (confounding variable) 

pada penelitian ini adalah usia, jenis 

kelamin, pengalaman nyeri sebelumnya. 

Kerangka konsep dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa pada penelitian 

terdapat kelompok yang dilakukan pre test 

kemudian kelompok tersebut akan 

dikelompokkan menjadi dua yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Kelompok eksperimen adalah 

kelompok yang mendapatkan intervensi 

audio recorded guided imagery 

dikombinasi dengan terapi nafas dalam, 

dan kelompok kontrol adalah kelompok 

yang tidak diberikan audio recorded 

guided imagery dikombinasi dengan terapi 

nafas dalam. Kemudian kedua kelompok 

akan diberikan post test untuk menilai 

perbandingan nyeri antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. 

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa ada 

pengaruh audio recorded guided imagery 

dikombinasi dengan terapi nafas dalam 

terhadap penurunan nyeri pasca operasi 

fraktur.  

Instrumen penelitian ini yaitu 

lembar observasi pengkajian nyeri 

Numerical Rating Scale (NRS) dan MP3 

yang berisi rekaman audio recorded 

guided imagery dipantai. Peneliti 

menggunakan format pengkajian yang 

dikembangkan oleh peneliti. Kuesioner 

 



 

 
 

berisi tentang karakteristik responden 

meliputi : umur/tanggal lahir, jenis 

kelamin, riwayat nyeri sebelumnya, 

format kontrol pengkajian nyeri klien 

sebelum dan sesudah intervensi. 

Instrumen pengukuran nyeri 

menggunakan Numerical Rating Scale 

(NRS) baku yang memungkinkan klien 

untuk memilih nyeri dari skala 0-10 

(Potter & Perry, 2009). Tingkat nyeri 

didapatkan melalui laporan dari diri klien 

dengan menyebutkan angka pada skala 

nyeri NRS, dengan rentang skala nyeri 0-

10. Hasil pengukurannya adalah skor 0 

termasuk kategori tidak ada nyeri, skor 1-

3 termasuk pada skala nyeri ringan, skor 

4-6 skala nyeri sedang dan skor 7-10 

termasuk kategori nyeri berat. MP3 yang 

digunakan berisi rekaman audio recorded 

guided imagery yang dikombinasi dengan 

terapi nafas dalam untuk memandu klien 

berimajinasi di pantai. Rekaman audio 

guided imagery yang dikombinasi dengan 

terapi nafas dalam diberikan selama 20 

menit.  

Alat ukur dalam penelitian ini 

sudah baku sehingga tidak diuji cobakan 

validitasnya. Instrumen Numerical Rating 

Scale (NRS) memiliki kevalidan dari uji 

validitas dan reabilitas dari penelitian 

yang membandingkan empat skala nyeri 

dengan hasil menunjukkan konsistensi 

penilaian pasca bedah setiap harinya 

(0,673-0,825) dan mempunyai hubungan 

kekuatan (r = 0,71-0,99). Reabilitas 

penelitian ini menggunakan metode 

ekuivalen yang menunjukkan kesepakatan 

antar pendukung pengukur tentang hasil 

suatu pengukuran. Dalam melakukan 

penelitian observasi atau quasi 

eksperimen, seringkali antara peneliti dan 

numerator (pengumpul data) terjadi 

perbedaan persepsi persepsi terhadap 

kejadian yang diamati (Dharma, 2011). 

Reliabilitas NRS telah dilakukan uji 

dengan membandingkan kontrol NRS 

untuk mengkaji nyeri pada 60 pasien 

dengan hasil uji Cohen’s Kappa sangat 

baik yakni 0,86 (Brunelli et. Al, 2010) .  

Dalam penelitian ini, data diolah 

dan dianalisis dengan teknik analisis 

kuantitatif. Dalam pengolahan ini 

mencakup tabulasi data dan perhitungan 

dengan uji kontrol. Analisis univariat 

dalam penelitian ini disajikan dalam 

bentuk distribusi frekuensi yaitu kontrol 

tingkat nyeri pasca operasi fraktur. 

Analisis kontrol menggunakan uji beda 

dua mean (paired t-test) untuk mengetahui 

efektifitas dan perbedaan antara kontrol 

audio guided imagery yang dikombinasi 

dengan terapi nafas dalam sebagai kontrol 

independen terhadap nyeri pasien pasca 

operasi fraktur baik pada kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasien mengatakan luka terasa 

nyeri dengan P : Nyeri bekas operasi, Q 

: Nyeri dirasa seperti tertusuk-tusuk, R: 

Nyeri di area paha kanan, S : Skala 

nyeri 5, T : Nyeri dirasa ketika bergerak. 

Sewaktu nyeri biasanya pasien akan 

tampak meringis, kesakitan, nadi 

meningkat, berkeringat, napas lebih 

cepat, pucat, berteriak, menangis, dan 

tekanan darah meningkat (Lukas 2004 

dalam Wahyuningsih, 2014). Sehingga 

nyeri yang dirasakan klien post operasi 

fraktur disebabkan oleh kerusakan 

jaringan, sedangkan pada pola kognitif 

atau cara pasien berfikir tidak 

mengalami gangguan. Hasil 

pemeriksaan tanda-tanda vital sebagai 

berikut: tekanan darah 130/80 mmHg, 

frekuensi nadi 102 x/menit dengan 

irama teratur dan kekuatan kuat, 

frekuensi pernafasan 22 x/menit dengan 

irama teratur suhu 37,7°C. Pada klien 

pasca operasi tanda-tanda vital 

mengalami ketidaknormalan karena ada 

gangguan baik fungsi, maupun bentuk 

 



 

 
 

(Muttaqin, 2011). Peningkatan tekanan 

darah dapat terjadi sebagai respon 

terhadap nyeri yang dirasakan atau 

terkait dengan penyakit klien. Nyeri 

dapat menjadi suatu stressor bagi pasien. 

Peningkatan frekuensi pernafasan dapat 

terjadi sebagai kompensasi terhadap 

nyeri dan dalam upaya meningkatkan 

suplai oksigen dalam darah. 

Diagnosa keperawatan utama 

yang diangkat penulis adalah nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisik 

(Post ORIF Close Fraktur Femura Dextra) 

didasari dengan klien mengatakan nyeri, 

klien tampak meringis kesakitan (D0077). 

Dimana diagnosa keperawatan tersebut 

sebagai prioritas diagnosa keperawatan 

utama sebagai fokus studi dari tiga 

diagnosa keperawatan yang muncul. 

Penulis mengangkat masalah keperawatan 

nyeri akut karena pasien post operasi 

dengan keluhan utama nyeri. Data 

subyektif klien mengatakan nyeri pasca 

operasi, nyeri dirasa ketika bergerak, klien 

mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk, 

klien mengatakan nyeri di area setelah 

dilakukan operasi pada paha bagian 

kanan, klien mengatakan nyeri skala 5, 

klien mengatakan nyeri dirasa terus-

menerus, klien mengatakan kesulitan tidur 

karena nyeri. Data obyektif klien tampak 

terdapat luka post operasi fraktur 

sepanjang 12 cm vertikal femur dextra , 

klien tampak meringis kesakitan, posisi 

klien tampak menghindari nyeri, klien 

tampak gelisah dan tidak nafsu makan, 

tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 

102x/menit, suhu 37,7 derajat celcius, 

pernafasan 22 kali permenit. 

Intervensi yang dapat disusun 

pada Tn. S dengan masalah nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisik 

ditandai dengan pasien mengeluh nyeri di 

area setelah dilakukan operasi pada paha 

bagian kanan, klien mengatakan nyeri 

skala 5, klien mengatakan nyeri dirasa 

terus-menerus, klien mengatakan kesulitan 

tidur karena nyeri. maka penulis akan 

membahas rencana dan tujuan kriteria 

hasil yang mana setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 3x24 jam 

diharapkan masalah nyeri akut dapat 

teratasi dengan SIKI, tingkat nyeri 

(L.08066) dengan kiteria hasil: keluhan 

nyeri menurun, meringis menurun. 

Intervensi keperawatan yaitu manajemen 

nyeri (I.08238) tindakan yang dilakukan 

dalam pengkajian nyeri yaitu identifikasi 

lokasi, karakteristik, durasi frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri, identifikasi 

nyeri, berikan teknik non farmakologi 

untuk mengurangi rasa nyeri (teknik 

relaksasi guided imagery), jelaskan 

strategi meredakan nyeri, kolaborasikan 

pemberian analgetik jika perlu. Intervensi 

yang paling diutamakan yaitu teknik 

relaksasi guided imagery yang dilakukan 

dengan memfokuskan fantasi dan 

imajinasi pasien yang difasilitasi musik, 

sehingga diperlukan lingkungan yang 

tenang dan nyaman agar tercapainya 

fantasi dan imajinasi klien terhadap 

tindakan guided imagery.  

Implementasi yang dilakukan 

selama 3 hari yakni yang pertama, 

melakukan pengkajian nyeri sebelum 

diberikan tekhnik imajinasi terbimbing 

(Guided Imagery). Respon pasien saat 

dilakukan tindakan adalah respon 

subjektif pasien mengatakan nyeri, 

dengan Provocate nyeri pasca operasi. 

Quality nyeri seperti tertusuk-tusuk, 

Region nyeri dibagian paha sebelah 

kanan setelah dilakukan tindakan 

operasi, Scale skala nyeri 5, Time nyeri 

dirasa secara hilang timbul. Imajinasi 

terbimbing atau guided imagery adalah 

tekhnik menciptakan kesan dalam 

pikiran seseorang, kemudian 

berkonsentrasi pada kesan tersebut 

sehingga secara bertahap dapat 

menurunkan persepsi responden 

 



 

 
 

terhadap nyeri. Berdasarkan penelitian 

dari Lestari, dkk (2018), didapatkan 

hasil bahwa pengaruh terapi guided 

imagery pada pasien pembedahan yang 

dilakukan hari pertama sampai hari 

ketiga efektif dalam menurunkan 

intensitas nyeri pasca operasi. Menurut 

penulis terdapat kesamaan fakta dan 

teori, klien mengalami penurunan 

tingkat nyeri terjadi melalui respon 

audio guided imagery yang didengarkan 

selama 15-20 menit sehingga klien 

fokus terhadap nendengaran dan 

khayalannya yang menyenangkan dan 

menjadi rileks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Evaluasi Tingkat 

Penurunan Nyeri 

 

Evaluasi pada gambar 1 

menjelaskan tentang penurunan skala 

nyeri sebelum dan setelah dilakukan 

tindakan terapi relaksasi guided imagery 

selama 15 menit dan didapatkan hasil 

nyeri menurun dari skala 5 ke 4, lalu 

dilakukan tindakan lagi dengan hasil skala 

nyeri menurun dari skala 5 menjadi skala 

2. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Lestari, dkk (2018), 

didapatkan hasil bahwa pengaruh terapi 

guided imagery pada pasien 

pembedahan yang dilakukan hari 

pertama sampai hari ketiga efektif 

dalam menurunkan intensitas nyeri 

pasca operasi. Dan menjadi salah satu 

intervensi keperawatan yang dilakukan 

oleh perawat untuk mengatasi nyeri pada 

pasien pasca operasi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan studi kasus yang 

dilakukan penulis dapatkan penurunan 

skala nyeri dari skala 5 ke skala 2, dapat 

disimpulkan bahwa tindakan teknik 

relaksasi guided imagery efektif dalam 

penurunan skala nyeri psaien terutama 

pada pasien dengan pasca operasi. 

 

SARAN 

Bagi institusi pelayanan 

kesehatan diharapkan untuk pelayanan 

kesehatan di rumah sakit dapat 

meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan mempertahankan hubungan 

kerjasama baik antara tim kesehatan 

maupun pasien sehingga asuhan 

keperawatan yang diberikan dapat 

mendukung kesembuhan pasien, dan 

diharapkan teknik relaksasi guided 

imagery menjadi       pasien pasca 

operasi. 

Bagi profesi keperawatan 

diharapkan perawat dapat 

mengaplikasikan sebagai intervensi 

keperawatan pada pasien pasca operasi 

fraktur karena memiliki manfaat dapat 

menurunkan skala nyeri. 

Bagi penulis diharapkan bisa 

mengaplikasikan asuhan keperawatan 

pada pasien pasca operasi fraktur dalam 

pemenuhan rasa aman dan nyaman 

dengan tindakan teknik relaksasi guided 

imagery. 

 Bagi klien dan keluarga 

memberikan wawasan dan pengetahuan 

pada serta penatalaksanaan keperawatan 

dengan teknik relaksasi guided imagery 

untuk menurunkan nyeri pada pasien 

pasca operasi fraktur, dan diharapkan 

keluarga pasien dan pasien dapat 

melakukan teknik relaksasi guided 
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imagery secara mandiri ketika pasien 

merasakan nyeri. 
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