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Abstrak 

Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang disebabkan karena 

terjadinya benturan yang keras secara mendadak atau adanya tekanan yang berlebihan pada 

tulang baik yang bersifat total maupun sebagian. Salah satu penatalaksanaan fraktur adalah 

tindakan operative atau pembedahan. Pembedahan adalah segala upaya tindakan pengobatan 

yang secara invasive dengan cara membuka bagian organ tubuh yang akan di tangani. Keluhan 

yang dialami pasien setelah melakukan pembedahan adalah nyeri. Salah satu penatalaksanaan 

nyeri adalah dengan tekhnik imajinasi terbimbing atau guided imagery. Guided imagery dapat 

menurunkan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien post operasi fraktur dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan nyaman. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 

metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien post 

operasi fraktur dengan masalah keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera 

fisik. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien 

post operasi fraktur dalam pemenuhan kebutuhan aman nyaman dengan masalah keperawatan 

nyeri akut yang dilakukan tindakan keperawatan dengan memberikan teknik guided imagery 

selama 3 hari berturut-turut didapatkan hasil penurunan skala nyeri dari skala 7 menjadi skala 2. 

Rekomendasi tindakan guided imagery pada pasien post operasi fraktur untuk menurunkan 

skala nyeri yang dirasakan pasien.  

Kata kunci : Fraktur, Guided Imagery, Nyeri, Pembedahan 

 

Abstract 

A fracture or fracture is a break in the continuity of bone tissue caused by a sudden hard impact 
or excessive pressure on the bone, either total or partial. One of the management of fracture is 

operative or surgery. Surgery is any attempt at an invasive treatment by opening up the organs 

of the body to be handled. Complaints experienced by patients after surgery is pain. One of the 

management of pain is guided guided imagery. Guided imagery can reduce pain felt by patients. 
The purpose of this case study is to find out the picture of nursing care in post-fracture surgery 

patients in meeting safe and comfortable needs. This type of research is descriptive using a case 

study approach. The subjects in this case study were one postoperative fracture patient with 
acute pain nursing problems related to a physical injury agent. The results of this case study 

show that the management of nursing care in postoperative fracture patients in meeting the 

needs of safe comfort with acute pain nursing problems performed nursing actions by providing 

guided imagery techniques for 3 consecutive days results in decreasing pain scale from scale 7 



to scale 2 Recommendations for guided imagery in patients with postoperative fractures to 

reduce the scale of pain felt by patients. 
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PENDAHULUAN  

Patah tulang (fraktur) adalah 

terputusnya kontinuitas jaringan tulang 

yang disebabkan karena terjadinya 

benturan yang keras secara mendadak atau 

adanya tekanan yang berlebihan pada 

tulang baik yang bersifat total maupun 

sebagian (Thomas, 2011). Berdasarkan 

hasil Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2018 prevalensi 

fraktur di Indonesia meningkat 9,2% dari 

tahun 2007 sampai 2013 dengan 

karakteristik laki-laki lebih besar daripada 

perempuan, lebih banyak terjadi di daerah 

perkotaan, dan terjadi di jalan raya oleh 

pengendara motor, serta lebih banyak 

terjadi pada anggota gerak bawah. Angka 

kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah 

(Jateng) mengalami kenaikan selama tahun 

2019. 

 Akibat adanya fraktur akan 

terdapat tanda-tanda seperti rasa nyeri, 

bengkak atau oedema di sekitar area 

fraktur, keterbatasan lingkup gerak sendi, 

penurunan kekuatan otot, functional 

limitation, disability. Sehingga dampak 

dari fraktur harus segera di tangani, salah 

satu penatalaksanaan yang sering 

dilakukan pada kasus fraktur adalah 

tindakan operatif atau pembedahan (Apley, 

2010). Pembedahan adalah segala upaya 

tindakan pengobatan yang secara invasive 

dengan cara membuka bagian organ tubuh 

yang akan di tangani (Mue DD, 2013). 

Hasil penelitian (Sasmita, 2017), di RSO 

Prof. Dr. Soeharso pada tahun 2016 

jumlah pasien rawat inap post pembedahan 

dikarenakan fraktur mencapai 5.067 orang.  

 Salah satu keluhan utama pada 

pasien post operasi fraktur yang telah 

menjalani operasi orthopedi adalah nyeri. 

Terjadinya cedera sel yang mengakibatkan 

Degranulasi Sel Mast atau munculnya 

hipersensitivitas sehingga terjadi inflamasi 

pada lokasi post operasi fraktur, sistem 

saraf sensorik memberikan rangsangan 

pada medulla spinalis dan menyampaikan 

pada korteks serebri, di korteks serebri 

inilah muncul respon nyeri yang dirasakan 

pasien dengan post operasi fraktur (Bruner 

& Sudart, 2002 dalam Corwin, 2009).  

Penatalaksanaan nyeri post 

pembedahan dikarenakan fraktur  dibagi 

menjadi dua yaitu dengan farmakologi dan 

non farmakologi. Salah satu 

penatalaksanaan nyeri non farmakologis 

yaitu dengan guided imagery. Guided 

Imagery dapat melepaskan endorphin yang 

merupakan substansi sejenis morfin yang 

disuplai oleh tubuh. Sehingga pada saat 

neuron nyeri perifer mengirimkan sinyal 

ke sinaps, terjadi sinapsis antara neuron 

nyeri perifer dan neuron yang menuju otak 

tempat seharusnya substansi P akan 

menghantarkan impuls. Pada saat tersebut, 

endorphin akan memblokir lepasnya 

substansi P dari neuron sensorik, sehingga 

transmisi impuls nyeri di medulla spinalis 

menjadi terhambat, sehingga sensasi nyeri 

berkurang (Hart,2008 dalam Hasim 2015). 

Hasil penelitian yang di lakukan 

oleh Novia (2018) adanya penurunan nyeri 

terhadap pemberian terapi guided imagery 

pada pasien post operasi fraktur dengan 

hasil dari 14 responden sebanyak 12 

responden (85,7%) mengalami penurunan 



nyeri sedangkan 2 responden (14,3%) 

menetap atau tidak menurun. Didukung 

hasil penelitian Lestari dan Nensi (2018) 

bahwa pasien post appendiktomi dengan 

pemberian terapi Guided Imagery juga 

mengalami penurunan dengan hasil 

sebanyak 20 responden keseluruhan 

mengalami penurunan nyeri dari sebelum 

diberikan terapi sebanyak 14 responden 

(70%) mengalami nyeri sedang dan 6 

responden (30%) mengalami nyeri berat, 

setelah diberikan terapi jumlah responden 

sebanyak 3 responden (15%) tidak nyeri 

dan 17 responden (85%) nyeri ringan. 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah  
diskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Susilo Rahardjo & 

Gudnanto (2011) menyatakan bahwa studi 

kasus merupakan metode yang diterapkan 

untuk memahami individu lebih mendalam 

dengan dipraktekkan secara integratif dan 

komprehensif. Hal ini dilakukan supaya 

peneliti bisa mengumpulkan dan 

mendapatkan pemahaman yang mendalam 

mengenai individu yang diteliti. 

Subyek yang digunakan pada studi 

kasus ini adalah satu orang pasien dengan 

nyeri post operasi fraktur 11 jam setelah 

operasi dengan gangguan pemenuhan 

kebutuhan aman dan nyaman. Fokus studi 

dalam studi kasus ini adalah pemenuhan 

kebutuhan aman dan nyaman nyeri pada 

pasien post operasi fraktur. Tempat 

pengambilan studi kasus dilakukan di 

ruang Flamboyan 10 Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi Surakarta pada 

tanggal 25 Februari 2020 sampai 27 

Februari 2020. 

Pengumpulan data pada studi kasus 

ini adalah dengan wawancara, observasi 

dan pemeriksaan fisik, studi dokumentasi. 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengevaluasi berhasil tidaknya tindakan 

pada studi kasus ini adalah menggunakan 

penilaian skala nyeri dengan Numeric 

Rating Scale (NRS). 

 

HASIL  

Hasil pengkajian dilakukan dengan 

metode Alloanamnesa dan Autoanamnesa. 

Didapatkan keluhan utama klien adalah 

nyeri pada bahu kanan setelah dioperasi. 

klien tampak meringis kesakitan ketika 

diajak komunikasi, posisi klien tampak 

menghindari rasa nyeri, klien tampak 

lemas dan gelisah. Klien juga mengatakan 

luka terasa nyeri dengan P : Nyeri setelah 

operasi dan dirasa ketika bergerak, Q : 

Nyeri dirasa seperti tertusuk-tusuk, R : 

Nyeri di area bahu kanan setelah dilakukan 

operasi, S : Skala nyeri 7, T : Nyeri dirasa 

terus-menerus. Hasil pemeriksaan tanda-

tanda vital: 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 oC.  

Pemeriksaan radiologi yang 

dilakukan pada tanggal 24 Februari 

2020/21:00 WIB didapatkan data hasil : 

Tampak fraktur os clavicula dextra, 

terpasang ORIF, celah sendi tidak 

menyempit, tidak tampak osteofit, lesi 

titik/sklerotik, jaringan lunak tampak 

normal. Kesimpulan : Fraktur os clavicula 

dextra, terpasang ORIF. Terapi yang 

didapat klien selama di ruang Flamboyan 

10 adalah injeksi ketorolac 3mg/8jam. 

Berdasarkan data pengkajian  tersebut, 

maka dapat ditegakkan diagnosa 

keperawatan Nyeri Akut berhubungan 

dengan Agen Pencedera Fisik didasari 

dengan klien mengatakan nyeri, klien 

tampak meringis kesakitan (D0077). 

Rencana keperawatan pada klien 

dengan diagnosa keperawatan Nyeri Akut 



berhubungan dengan agen pencedera fisik 

dilakukan pada Selasa, 25 Februari 2020 

dengan tujuan selama 3x24 jam masalah 

keperawatan Nyeri Akut dapat teratasi 

dengan kriteria hasil : Tingkat Nyeri : a) 

Keluhan nyeri menurun, b)Meringis 

tampak menurun, c) Gelisah menurun, d) 

Nadi membaik. Rencana keperawatannya 

adalah sebagai berikut: Manajemen Nyeri 

(I08328) yaitu Identifikasi lokasi, 

karakterisitik, durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas, dan skala nyeri; identifikasi 

respon nyeri non verbal; identifikasi faktor 

yang memperberat dan memperingan 

nyeri; pertimbangkan jenis dan sumber 

nyeri untuk pemilihan strategi untuk 

menurunkan nyeri; jelaskan penyebab, 

periode,dan pemicu nyeri; jelaskan strategi 

meredakan nyeri degan tekhnik non-

farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri; 

kolaborasi dengan dokter dalam pemberian 

analgesic.  

Tabel 1. Gambaran hasil evaluasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil evaluasi yang dilakukan selama tiga 

hari. Hari pertama sebelum dilakukan 

tindakan guided imagery didapatkan skala 

nyeri 7 dan menurun menjadi skala 6 

setelah diberikan tindakan. Pada hari 

kedua sebelum dilakukan tindakan guided 

imagery skala nyeri  5 dan setelah 

dilakukan tindakan menurun menjadi 3. 

Dan pada hari ketiga sebelum dilakukan 

tindakan guided imagery skala nyeri yang 

dirasakan pasien 3 dan setelah diberikan 

tindakan menurun menjadi 2. 

 

PEMBAHASAN 

Pada pengkajian yang dilakukan 

pada Tn.Y didapat keluhan utama nyeri, 

pasien mengeluh  nyeri skala 7 dengan 

pasca pembedahan 11 jam. Menurut Teddy 

(2014), efek anastesi yang dirasakan klien 

pasca pembedahan akan berlangsung 

selama 4 jam setelah tindakan pembedahan 

selesai, kemudian klien akan merasakan 

nyeri akut akibat dari tindakan 

pembedahan. Pengkajian pola kognitif 

perseptual, selama sakit klien dapat 

berkomunikasi dengan jelas, klien dapat 

menjawab pertanyan perawat, badan klien 

terasa panas, daerah luka juga terasa panas, 

klien tampak meringis kesakitan ketika 

diajak komunikasi, posisi klien tampak 

menghindari rasa nyeri, klien tampak 

lemas dan gelisah. Klien juga mengatakan 

luka terasa nyeri dengan P : Nyeri setelah 

operasi, Q : Nyeri dirasa seperti tertusuk-

tusuk, R : Nyeri di area bahu kanan setelah 

dilakukan operasi, S : Skala nyeri 7, 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). Nyeri post operasi 

pembedahan merupakan respon 

ketidaknyamanan seseorang atau 

pengalaman emosional yang sangat tidak 

menyenangkan berkaitan dengan 

kerusakan jaringan yang aktual, potensial 

atau yang dirasakan dalam kejadian saat 

terjadi kerusakan (Satriana, 2016). Klien 

merasakan nyeri dirasakan ketika terdapat 

kerusakan jaringan berupa luka pasca 

pembedahan. 



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 37,7oC. 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. 

Pemeriksaan radiologi didapatkan 

data hasil : Tampak fraktur os clavicula 

dextra, terpasang ORIF, celah sendi tidak 

menyempit, tidak tampak osteofit, lesi 

titik/sklerotik, jaringan lunak tampak 

normal. Kesimpulan : Fraktur os clavicula 

dextra, terpasang ORIF. Dengan 

dilakukannya pemeriksaan foto rontgen 

dapat terlihat terputusnya tulang yang 

dimana menyebabkan kerusakan jaringan 

lunak dan kerusakan tulang (Noor, 2014). 

Foto rontgen (X-Ray) untuk menentukan 

lokasi dan luasnya fraktur yang terjadi 

pada klien (Istianah, 2017). Dengan di 

adakannya pemeriksaan foto rontgen dapat 

terlihat apa yang terjadi pada tulang. 

Tindakan kolaborasi yang diberikan 

kepada klien adalah pemberian Ketorolac 

3mg/8jam, obat tersebut termasuk dalam 

golongan analgesic non-narkotik, fungsi 

untuk mengurangi nyeri tekan-berat, untuk 

meredakan peradangan dan nyeri pasca 

operasi (ISO, 2013).  

 Diagnosa keperawatan utama yang 

diangkat penulis adalah nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisik 

(Post ORIF Close Fraktur Clavicula 

Dextra 1/3 proximal) didasari dengan klien 

mengatakan nyeri, klien tampak meringis 

kesakitan (D0077). Menurut Standar 

Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), 

(2018), gejala dan tanda mayor nyeri akut 

adalah data subyektif : mengeluh nyeri, 

data obyektif : tampak meringis, bersikap 

protektif (mis; waspada, posisi 

menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi 

meningkat, sulit tidur. Gejala dan tanda 

minor nyeri akut adalah data subjektif : 

(tidak tersedia), data objektif : tekanan 

darah meningkat, pola napas berubah, 

nafsu makan berubah, proses berpikir 

terganggu, menarik diri, berfokus pada diri 

sendiri, diaforesis. Diagnosa keperawatan 

yang telah ditentukan diatas sesuai dengan 

masalah yang sedang dialami oleh pasien. 

Respon individu terhadap nyeri 

ditunjukkan dengan adanya gerakan tubuh 

yang khas dan ekspresi wajah yang 

mengindikasikan nyeri. 

Rencana keperawatan yang disusun 

untuk masalah keperawatan nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisik 

adalah, Manajemen Nyeri: Observasi nyeri 

secara komprehensif dan lokasi, 

karakteristik, durasi frekuensi, intensitas 

dan faktor preptasinya. Menurut Solehatin 

dan Kosasih (2015) bahwa pengkajian 

nyeri perlu dilakukan untuk keefektifan 

implementasi yang dilakukan. Penulis 

berpendapat, sebelum melakukan tindakan 

pada klien dengan nyeri, sebaiknya 

dilakukan pengkajian terlebih dahulu 

karena dapat membantu ketepatan tindakan 

selanjutnya. Dalam hal ini klien 

menggambarkan nyeri dengan 

menggunakan angka. 

Identifikasi respon nyeri non-

verbal. Menurut Syaiful dan Rachmawan 

(2014) rasa nyeri merupakan stresor yang 

dapat menimbulkan stres dan ketegangan 



dimana individu dapat berespon secara 

biologis dan perilaku yang menimbulkan 

respon fisik dan psikis. Sehingga disini 

klien menunjukkan respon non-verbal atau 

sebuah pergerakan untuk merespon rasa 

nyeri yang dirasakan ; identifikasi faktor 

yang memperberat nyeri ; pertimbangkan 

jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan 

strategi penurunan nyeri ; jelaskan 

penyebab periode dan pemicu nyeri ; 

kolaborasi dengan dokter dalam pemberian 

analgesic, rasional : tindakan dependent 

perawat, pemberian analgetik berfungsi 

untuk memblok stimulasi nyeri. Teori 

yang menyatakan bahwa manajemen nyeri 

secara farmakologis dapat dilakukan 

kolaborasi dengan dokter dalam pemberian 

analgetik (Smeltzer, 2002 dalam Suhartini 

dkk, 2013). Penulis berpendapat 

pemberian analgesic dapat mendukung 

dalam mengurangi rasa nyeri yang 

dirasakan klien.  

Intervensi kedua yang diberikan 

pada masalah keperawatan nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisik 

adalah Tekhnik Imajinasi Terbimbing: 

Identifikasi masalah yang dialami, monitor 

respon perubahan emosional, sediakan 

ruangan yang tenang dan nyaman, 

anjurkan membayangkan suatutempat 

yang sangat menyenangkan yang pernah 

atau yang ingin dikunjungi, anjurkan 

membayangkan mengunjungi tempat yang 

dikunjungi berada dalam kondisi yang 

sangat sehat, bersama dengan orang yang 

dikasihi atau dicintai dalam suasana yang 

nyaman. Hal ini sesuai dengan teori 

Smeltzer (2002) dalam Suhartini dkk 

(2013), yang menyatakan bahwa salah satu 

strategi pelaksanaan nyeri 

nonfarmakologis dapat dilakukan dengan 

guided imagery pada pasien post operasi. 

Penulis berpendapat guided imagery anga 

efekif untuk mengurangi rasa nyeri yang 

dirasakan oleh klien. 

Setelah dilakukan tindakan 

guided imagery selama tiga hari nyeri 

pasien berkurang menjadi 2. Nyeri 

merupakan pengalaman sensori dan 

emosional yang tidak menyenangkan 

akibat dari kerusakan jaringan yang aktual 

atau potensial. Nyeri terjadi bersama 

banyak proses penyakit atau bersamaan 

dengan beberapa pemeriksaan diagnostik, 

pembedahan, dan pengobatan (Suhartini 

dkk, 2013). Hal tersebut menunjukan 

bahwa tekhnik non-farmakologis terapi 

guided imagery  efektif dilakukan pada 

pasien kalolaan panulis. 

Evaluasi keperawatan pada Tn.Y 

yang dirawat di Ruang Flamboyan 10 

RSUD Dr.Moewardi Surakarta dimulai 

sejak hari selasa tanggal 25 Februari 2020 

sampai hari Kamis 27 Februari 2020 untuk 

diagnose keperawatan nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisik 

evaluasi data subyektif pasien mengatakan 

nyeri karena setelah operasi, nyeri seperti 

tertusuk-tusuk, nyeri didaerah setelah 

dilakukan operasi bagian bahu sebelah 

kanan, nyeri di hari pertama dirasa skala 6, 

dihari kedua skala nyeri dirasa 3, dan 

dihari ketiga dirasa skala 2, nyeri dirasa 

ketika bahu ditekan. Respon Objektif, 

klien tampak rileks, klien tampak tenang 

dan kooperative, TD : 110/80 mmHg, N: 

88x/m, RR : 20 x/m, S : 360C. Analisa 

masalah teratasi. Planning hentikan 

intervensi. Dengan kriteria hasil bahwa 

teknik guided imagery dapat menurunkan 

nyeri pasca operasi (Brunner dan Suddart, 

2002 dalam Suhartini dkk, 2013). Evaluasi 

dapat meninjau ulang pengetahuan tentang 

status terbaru dari suatu kondisi, terapi, 

sumber daya pemulihan, dan hasil yang 

diharapkan (Potter dan Perry, 2010). 

Penurunan intensitas nyeri pada pasien 

pasca pembedahan dapat berhasil karena 



didukung dengan subyek yang memenuhi 

kriteria dan lingkungan yang nyaman dan 

tenang.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien post operasi fraktur dalam 

pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman 

dengan masalah keperawatan nyeri akut 

dan tindakan yang dilakukan adalah 

pemberian terapi Guided Imagery 

sebanyak 2 kali sehari dalam sehari 

dilakukan 2 kali tindakan. Dalam setiap 

tindakan diperlukan waktu 15 menit 

selama 3 hari didapatkan penurunan skala 

nyeri dari skala 7 (nyeri berat) menjadi 

skala 2 (nyeri ringan).  

Saran  

Rekomendasi tindakan guided imagery 

pada pasien post operasi fraktur untuk 

menurunkan skala nyeri yangdirasakan 

pasien. 
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