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ABSTRACT 

 

Fracture is a break of bone tissue caused by impact/trauma. The fracture 

management with Open Reduction Internal Fixation (ORIF). Pain is the main complaint 

from patients after surgery. One of the pain management is by deep breath relaxation, and 

listening to gamelan music. The purpose of this case study was to examine the overview 

of nursing care in postoperative femur fracture patients in conforming the needs for 

comfortable and safe feelings. This is a case study using one postoperative femur fracture 

patient with acute pain nursing problems associated with physical injury agents. This case 

study was conducted at Dahlia Room at RST. dr. Asmir in Salatiga. The nursing care in 

this case study was carried out for three days with the administrative time for three times 

a day, with a duration of 15 minutes of applying deep breathing relaxation and listening 

to gamelan music. The results found there was a decrease in the pain scale, from Scale 7 

to Scale 2. It was recommended for applying deep breathing relaxation and listening to 

gamelan music in postoperative femur fracture patients to reduce the pain scale felt by 

them. 
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ABSTRAK 

 

Fraktur merupakan patahan jaringan tulang yang disebabkan karena benturan / 

trauma. Penatalaksanaan fraktur dengan tindakan Open Reduction Internal Fixation 

(ORIF). Keluhan utama yang dialami pasien setelah dilakukan pembedahan yaitu nyeri. 

Salah satu penatalaksanaan nyeri yakni pemberian relaksasi nafas dalam dan 

mendengarkan musik gamelan. Tujuan studi kasus ini mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien post operasi fraktur femur dalam pemenuhan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman. Jenis penelitian ini adalah studi kasus menggunakan satu orang pasien 

post operasi fraktur femur dengan masalah keperawatan nyeri akut berhubungan dengan 

agen pencedera fisik. Studi kasus ini dilakukan di Ruang Dahlia RST.Dr.Asmir Salatiga. 

Asuhan keperawatan pada studi kasus ini dilakukan selama 3 hari dengan waktu 

pemberian sebanyak 3 kali dalam 1 hari dengan durasi 15 menit dengan aplikasi tindakan 

relaksasi nafas dalam dan mendengarkan musik gamelan didapatkan hasil terjadi 

penurunan skala nyeri dari skala 7 menjadi skala 2. Rekomendasi tindakan relaksasi nafas 

dalam dan mendengarkan musik gamelan pada pasien post operasi fraktur femur untuk 

menurunkan skala nyeri yang dirasakan oleh pasien. 

Kata kunci : Fraktur, Relaksasi Nafas Dalam, Musik Gamelan. 
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PENDAHULUAN 

Fraktur merupakan suatu 

patahan jaringan tulang yang disebabkan 

oleh trauma, baik trauma secara 

langsung dan tidak langsung. Trauma 

pada fraktur diakibatkan oleh 

kecelakaan lalu lintas atau non lalu 

lintas Manurung (2018). 

Berdasarkan World Health 

Organization (WHO) Tahun 2011 angka 

kejadian fraktur didunia 1,3 juta setiap 

tahun. Data Riskesdas (2018) 

menyatakan bahwa penyebab utama 

fraktur yaitu kecelakaan lalu lintas 

dengan prevalensi 132.565 orang. 

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi 

karena beberapa factor salah satunya 

peningkatan pemakaian kendaraan 

bermotor. 

Menurut (Depkes RI) Pada 

tahun 2011 fraktur dengan prevalensi 

yang paling tinggi adalah fraktur 

ekstermitas bawah dengan jumlah 

45.987 orang yang diakibatkan karena 

kecelakaan lalu lintas maupun non lalu 

lintas. Pasien dengan kasus fraktur 

femur dengan jumlah 19.629 orang,  

(Purnomo, 2017). 

Pasien yang mengalami fraktur 

dapat ditandai dengan nyeri. Nyeri 

diakibatkan karena adanya pergesaran 

tulang secara spontan (Wahid, 2013). 

Tindakan yang dapat dilakukan 

yaitu dengan membatasi pergerakan 

pada tulang sehingga dilakukan Open 

Reduction Internal Fixation (ORIF). 

ORIF merupakan suatu tindakan operasi 

dengan membuat sayatan untuk 

menempatkan tulang kembali yang 

patah ke tempat yang semula dengan 

memasang plate dan bone screws ke 

dalam tubuh dan diakhiri dengan 

penjahitan. Penatalaksanaan yang dapat 

dilakukan dapat berupa tindakan 

farmakologis dan non farmakologis. 

Tindakan non farmakologis menjadi 

salah satu tindakan yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi 

penggunaan obat. Tindakan tersebut 

dapat dilakukan dengan relaksasi nafas 

dalam dan mendengarkan musik 

gamelan (Sumardi, 2019). 

Relaksasi nafas dalam 

merupakan suatu tindakan keperawatan 

yang dilakukan dengan cara 

menghembuskan nafas secara perlahan 

yang bertujuan untuk memberikan 

perubahan tingkat nyeri, rasa nyaman, 

dan otot menjadi rileks (Hardiyati, 

2020). Sedangkan Mendengarkan musik 

gamelan merupakan suatu aktivitas 

untuk menangkap rangsangan suara 

yang dihasilkan oleh alat musik gamelan 

untuk meningkatkan rasa aman dan 

mengurangi intensitas nyeri. Tindakan 

dapat diberikan selama 3 hari dengan 

waktu pemberian sebanyak 3 kali dalam 



1 hari dengan durasi 15 menit (Sumardi, 

2019). 

Tujuan umum dari studi kasus 

ini yaitu untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan asuhan keperawatan pada 

pasien post operasi fraktur femur dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus dengan 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada pasien post operasi 

fraktur femur dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman. 

Subjek yang digunakan adalah 

satu orang pasien yang mengalami post 

operasi fraktur femur hari pertama yaitu 

dengan masalah nyeri akut. Studi kasus 

ini dilaksanakan pada tanggal 22-24 

Februari 2021 di Ruang Dahlia RST. Dr. 

Asmir Salatiga. Untuk mengevaluasi 

keefektifan tindakan dapat 

menggunakan alat ukur Visual Analog 

Scale (VAS). Tindakan ini dilakukan 

selama 3 hari dengan waktu pemberian 

sebanyak 3 kali dalam 1 hari dengan 

durasi 15 menit. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian pada studi kasus ini 

dilakukan dengan berfokus pada 

masalah kebutuhan rasa aman dan 

nyaman yang dilihat dari tingkat nyeri. 

Hasil studi kasus Tn. S dengan Post Orif 

Of Proximal Femur. 

Hasil pengkajian yang 

didapatkan pada Tn. S didapatkan data 

subyektif : Klien mengatakan nyeri pada 

luka setelah operasi, nyeri bertambah 

jika kaki digerakkan, nyeri seperti 

tertusuk-tusuk pada paha sebelah kanan 

dengan skala nyeri 7, nyeri muncul 

hilang timbul. Data obyektif : Klien 

tampak meringis kesakitan, tampak 

gelisah, tampak menghindari ketika kaki 

sebelah kanan dipegang, tampak 

terpasang internal fixsasi plate and 

screw pada shoft femur dextra pars 

tertia proximal. 

Pada pasien dengan Post Orif 

Proximal Femur keluhan utama yang 

muncul yaitu nyeri biasanya pasien akan 

tampak meringis kesakitan, nadi 

meningkat, berkeringat, napas lebih 

cepat, pucat, berteriak, menangis, dan 

tekanan darah meningkat (Anggraini 

(2016) dalam Sugiyanto, 2020). 

Diagnosis keperawatan utama 

yang muncul pada kasus ini disesuaikan 

dengan kriteria yang sudah ditetapkan 

yaitu adanya nyeri pada luka setelah 

operasi, nyeri bertambah jika kaki 

digerakkan, nyeri seperti tertusuk-tusuk 

pada paha sebelah kanan dengan skala 

nyeri 7, nyeri muncul hilang timbul 

adalah Nyeri Akut berhubungan dengan 



agen pencedera fisik (Post Orif Of 

Proximal Femur) (D.0077).  

Menurut SDKI (2019) gejala 

dan tanda mayor dari nyeri akut dengan 

data subyektif : mengeluh nyeri, 

sedangkan data obyektif : tampak 

meringis, bersikap protektif (mis: 

waspada, posisi menghindari nyeri), 

gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit 

tidur. Gejala dan tanda minor nyeri akut 

dengan data subyektif : (tidak tersedia), 

data obyektif : tekanan darah meningkat, 

pola napas berubah, nafsu makan 

berubah, proses berpikir terganggu, 

menarik diri, berfokus pada diri sendiri, 

diaforesis.  

Tanda dan gejala mayor pada 

pasien yaitu mengeluh nyeri, tampak 

meringis, bersikap protektif (mis: posisi 

menghindari nyeri), gelisah, sulit tidur. 

Sedangkan pada tanda minor ada 

beberapa yang tidak terdapat pada 

pasien yaitu : proses berpikir terganggu, 

menarik diri, berfokus, pada diri sendiri 

yang disebabkan karena masih ada 

dukungan keluarga untuk sembuh. 

Pasien tidak mengalami diaforesis 

karena pasien tidak berkeringat 

berlebihan. Diagnosis keperawatan yang 

telah ditentukan diatas sesuai dengan 

masalah yang dialami pasien. Respon 

pasien terhadap nyeri ditunjukkan 

dengan ekspresi wajah yang 

mengindikasikan nyeri. 

Intervensi pada studi kasus ini 

berfokus pada diagnosis utama nyeri 

akut yaitu Manajemen Nyeri (L.08238): 

Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, 

identifikasi skala nyeri, berikan teknik 

nonfarmakologi (relaksasi nafas dalam 

dan mendengarkan musik gamelan), 

ajarkan teknik nonfarmakologi untuk 

mengurangi nyeri, kolaborasi pemberian 

analgesik.  

Menurut (Andarmoyo, 2013) 

Teknik non farmakologis yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi nyeri yaitu 

teknik distraksi, relaksasi nafas dalam, 

aroma terapi, kompres air hangat. 

Penulis menerapkan terapi non 

farmakologis yang diberikan yaitu 

relaksasi nafas dalam dan mendengarkan 

musik gamelan. 

Setelah dilakukan implementasi 

keperawatan dengan pemberian 

relaksasi nafas dalam dan mendengarkan 

musik gamelan selama 3 hari dengan 

waktu pemberian sebanyak 3 kali dalam 

1 hari dengan durasi 15 menit 

didapatkan tingkat nyeri mengalami 

penurunan dari skala nyeri 7 menjadi 

skala nyeri 2. Data tersebut dapat dilihat 

pada diagram 1. 

 



 

 

Menurut Natalina (2013) dalam 

Pujiarto (2018) Penurunan tingkat nyeri 

dapat terjadi karena terapi dapat 

menghilangkan ketegangan dan stress 

sehingga dapat meningkatkan toleransi 

terhadap nyeri. 

Hasil evaluasi akhir setelah 

dilakukan tindakan selama 3 hari pada 

didapatkan data subyektif : Pasien 

mengatakan nyeri pada luka setelah 

operasi, nyeri bertambah jika kaki 

digerakkan, nyeri seperti tertusuk-tusuk, 

nyeri pada paha sebelah kanan dengan 

skala nyeri 2, nyeri hilang timbul. O : 

Pasien tampak tenang dan rileks. 

Assesment : Masalah nyeri akut sudah 

teratasi. Planning : Hentikan Intervensi.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pemberian tindakan relaksasi 

nafas dalam dan mendengarkan musik 

gamelan selama 3 hari dengan waktu 

pemberian sebanyak 3 kali dalam 1 hari 

dengan durasi 15 menit mampu 

mengurangi intensitas skala nyeri dari 

skala nyeri 7 menjadi skala nyeri 2. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran tentang 

penerapan tindakan keperawatan 

mandiri yaitu tindakan relaksasi nafas 

dalam dan mendengarkan musik 

gamelan pada pasien post operasi fraktur 

femur dengan pemenuhan kebutuhan 

rasa aman dan nyaman.  
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