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ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Fraktur merupakan ancaman potensial maupun aktual terhadap 

integritas seseorang. Pasien fraktur mengalami nyeri yang merupakan pengalaman 

multidimensi yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan. Manajemen untuk 

mengatasi nyeri dapat dibagi menjadi 2, yaitu manajemen farmakologi dan 

manajemen non farmakologi. Manajemen nonfarmakologi yang biasa digunakan 

untuk mengatasi nyeri salah satunya yaitu pemberian Aromaterapi. 

 

Tujuan: Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari Aromaterapi lavender dalam menurunkan skala nyeri yang dirasakan pasien 

fraktur 

 

Hasil: Terjadi penurunan skala nyeri yang dirasakan oleh pasien fraktur setelah 

pemberian intervensi Aromaterapi Lavender Kombinasi Relaksasi Benson 

 

Kesimpulan: Terdapat pengaruh Intervensi Aromaterapi Lavender Kombinasi 

Relaksasi Benson dalam menurunkan skala nyeri pada pasein fraktur 

 

Kata Kunci: Aromaterapi Lavender, Relaksasi Benson, Nyeri, Fraktur 
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ABSTRACT 

 

Preliminary: Fractures are a potential or actual threat to a person's 

integrity.Fracture patients experience pain which is an unpleasant multidimensional 

experience due to tissue damage.Management for pain management can be divided 

into 2, namely pharmacological management and non-pharmacological management. 

One of the non-pharmacological management used to treat pain is Aromatherapy. 

 

Purpose: Ners' Final Scientific Work (KIAN) aims to determine the effect of lavender 

aromatherapy in reducing the pain scale felt by fracture patients. 

 

Result: There was a decrease in the pain scale felt by fracture patients after the 

intervention of Benson Relaxation Combination Lavender Aromatherapy 

 

Conclusion: There is an effect of Benson Relaxation Combination Lavender 

Aromatherapy Intervention in reducing pain scale in fracture patients 

 

Keywords: Lavender Aromatherapy, Benson Relaxation Pain, Fracture 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Insiden fraktur didunia semakin meningkat, hal ini terbukti menurut badan 

kesehatan dunia (WHO) pada tahun 2017 mencatat terdapat 95.906 peristiwa 

kecelakaan dan sekitar 17,2% menjadi korban meninggal dunia dikarenakan 

insiden kecelakaan dan sekitar 1,3 juta orang mengalami kecacatan fisik. Pada 

2017 WHO mencatat kecelakaan lalu lintas menolan korban jiwa sekitar 2,4 juta 

orang meninggal tingginya angka kecelakaan menyebabkan terjadinya insiden 

fraktur tinggi , dan salah satu fraktur yang terjadi adalah fraktur maxilla (WHO, 

2017). 

Survey kesehatan nasional melaporkan bahwa kasus fraktur pada tahun 

2017 menunjukan bahwa prevalensi fraktur secara nasional mengalami 

peningkatan sebesar 27,7%. Kecenderungan peningkatan prevalensi fraktur pada 

laki-laki tahun 2017 terjadi sebesar 3,5%, sebaliknya pada tahun yang sama 

terjadi penurunan angka kejadian fraktur pada perempuan sebesar 1,2% 

(Kemenkes RI, 2017). 

Fraktur merupakan ancaman potensial maupun aktual terhadap integritas 

seseorang, sehingga akan mengalami gangguan fisiologis maupun psikologis 

yang dapat menimbulkan respon berupa nyeri. Nyeri tersebut merupakan keadaan 

subjektif dimana seseorang memperlihatkan ketidaknyamanan secara verbal 
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maupun nonverbal. Fraktur lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan 

dengan perempuan, dengan umur dibawah 45 tahun, biasanya berhubungan 

dengan olahraga, pekerjaan atau luka yang disebabkan oleh kecelakaan kendaraan 

bermotor. Pada usia diatas 60 tahun, perempuan lebih sering mengalami fraktur 

dibandingkan dengan laki-laki yang berkaitan dengan perubahan hormone pada 

saat menopause, sehingga mengakibatkan osteoporosis (Mediarti, 2015).  

Dampak yang timbul pada pasien dengan fraktur yaitu dapat mengalami 

perubahan pada bagian tubuh yang terkena cedera, merasakan cemas akibat rasa 

sakit dan rasa nyeri yang dirasakan, resiko terjadinya infeksi, resiko perdarahan, 

gangguan integritas kulit, serta berbagai masalah yang mengganggu kebutuhan 

dasar lainnya. Selain itu fraktur juga bisa menyebabkan kematian (Septiani, 

2015).Akibat dari prosedur pembedahan, pasien akan mengalami gangguan rasa 

nyaman atau nyeri (Apriansyah, dkk, 2015).  

Pasien fraktur mengalami nyeri yang merupakan pengalaman 

multidimensi yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan. Mekanisme 

munculnya nyeri dimulai dengan adanya stimulus nyeri. Stimulus-stimulus 

tersebut dapat berupa biologis, zat kimia, panas, listrik serta mekanik. Stimulus 

penghasil nyeri mengirimkan impuls melalui serabut saraf perifer, lalu memasuki 

medula spinalis dan menjalani salah satu dari beberapa rute saraf dan akhirnya 

sampai di dalam masa berwarna abu-abu di medula spinalis. Pesan nyeri dapat 
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berinteraksi dengan sel-sel inhibitor, mencegah stimulus nyeri sehingga tidak 

mencapai otak atau ditransmisi tanpa hambatan ke korteks serebral, maka otak 

menginterpretasi kualitas nyeri dan mempersepsikan nyeri (Rizaldi, 2014). 

Manajemen untuk mengatasi nyeri dapat dibagi menjadi 2, yaitu 

manajemen farmakologi dan manajemen non farmakologi. Manajemen 

farmakologi yaitu manajemen yang berkolaborasi antara dokter dengan perawat, 

yang menekankan pada pemberian obat yang mampu menghilangkan rasa nyeri. 

Sedangkan manajemen non farmakologi merupakan manajemen untuk 

menghilangkan rasa nyeri dengan menggunakan teknik, yaitu pemberian kompres 

dingin atau panas, teknik relaksasi, terapi hypnothis, imajinasi terbimbing, 

distraksi, stimulus saraf elektrik transkutan, stimulus, terapi musik dan massage 

kutaneus, massage bisa membuat nyaman karena akan merileksasikan otot-otot. 

Jadi sangat efektif untuk meredakan nyeri.(Mediarti, 2015).  

Aromaterapi dan Relaksasi adalah metode yang tidak hanya membantu 

memperbaiki gejala fisik, tetapi juga membantu gejala fisiologis, dan dapat 

mengarah pada peningkatan kualitas kesehatan mental pada manusia.(Mehta, dkk 

2014). Salah satu tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai aromaterapi adalah 

bunga Lavender. Pada saat aromaterapi Lavender dihirup, molekul yang mudah 

menguap akan membawa unsur aromatic yang akan merangsang memori dan 
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respon emosional yang menyebabkan perasaan tenang dan rileks serta dapat 

memperlancar aliran darah (Ridho, 2015).  

Aromaterapi ialah istilah lain minyak essensial yang mempunyai aroma 

serta berguna sebagai terapi. Lavender mengandung Nerol yang mempunyai bau 

harum sehingga biasa digunakan sebagai bahan minyak bau terapi yang dapat 

memberikan efek menenangkan, mengurangi depresi, stress, ketegangan, 

mengendorkan saraf dan mengurangi nyeri. Selain kandungan nerol pada 

Lavender juga memiliki kandungan citral, eugenol, geraniol, citronellol, farnesol, 

linalool, dan phenylethyl alcohol. Penggunaan aromaterapi Lavender bisa 

menumbuhkan perasaan tenang pada jasmani, pikiran, dan rohani. Aromaterapi 

mawar juga memiliki efek analgesik lokal dan antispasmodic. (Uysal,dkk, 2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baiq Nurul (2019) dengan 

judul penelitian pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap intensitas nyeri pasien 

fraktur di RS Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta dengan hasil penelitian 

yang menyatakan terdapat pengaruh intervensi Aromaterapi Lavender dalam 

menurunkan skala nyeri yang dirasakan pasien fraktur (Baiq Nurul, 2019) 

Relaksasi Benson merupakan relaksasi menggunakan teknik pernapasan 

yang biasa digunakan di rumah sakit pada pasien yang sedang mengalami nyeri 

atau mengalami kecemasan. Pada relaksasi Benson ada penambahan unsur 

keyakinan dalam bentuk kata-kata yang merupakan rasa cemas yang sedang 
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pasien alami. Kelebihan dari latihan Teknik relaksasi dibandingkan teknik 

lainnnyan adalah lebih mudah dilakukan dan tidak ada efek samping apapun 

(Solehati & Kosasih, 2015). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Puspitasari (2016) dengan 

judul penelitian Komparasi Relaksasi Benson dengan Terapi Asmaul Husna 

dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Relaksasi Benson lebih efektif  

dalam menurunkan skala nyeri yang dirasakan pasien fraktur (Ika Puspitasari, 

2016) 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Ruang IGD RSUD AWS 

Samarinda pasien fraktur yang mengalami nyeri cenderung diberikan terapi 

farmakologi obat obatan analgetik untuk menurunkan nyeri yang dirasakan, dan 

jarang dilakukan pemberian terapi nonfarmakologi untuk mengontrol nyeri yang 

dirasakan oleh pasien. Data yang diperoleh di Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda terdapat 593 kasus fraktur pada tahun 

2020. 

Bedasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi, maka 

penulis ingin membuktikan hasil riset tentang pemberian Aromaterapi Lavender 

Kombinasi Relaksasi Benson terhadap penurunan skala nyeri pasien fraktur yang 

dituangkan dalam penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners Yang berjudul “Analisis 

Praktik Klinik Keperawatan Pada Pasien Fraktur Dengan Intervensi Inovasi 
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Pemberian Aromaterapi Lavender Kombinasi Relaksasi Benson terhadap 

Penurunan Skala Nyeri Pasien Fraktur Di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD 

AWS Samarinda” 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan 

masalah dalam Karya Ilmiah Akhir Ners ini yaitu “Bagaimana Gambaran 

Pemberian Aromaterapi Lavender Kombinasi Relaksasi Benson terhadap 

Penurunan Skala Nyeri Pada Pasien Fraktur Di Ruang Instalasi Gawat Darurat 

RSUD AWS Samarinda”? 

C. Tujuan dari Tinjauan Pustaka 

1. Tujuan Umum 

Penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini untuk melakukan Analisa 

Praktik Klinik Keperawatan Pada Pasien Fraktur Dengan Intervensi Inovasi 

Pemberian Aromaterapi Lavender Kombinasi Relaksasi Benson terhadap 

Penurunan Skala Nyeri Pasien Fraktur Di Ruang Instalasi Gawat Darurat 

RSUD AWS Samarinda. 

2. Tujuan Khusus 

a) Menganalisis kasus kelolaan pada pasien dengan diagnosa medis Fraktur 
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b) Menganalisis Intervensi Inovasi Aromaterapi Lavender Kombinasi 

Relaksasi Benson terhadap penurunan skala nyeri pasien fraktur di 

Instalasi Gawat Darurat RSUD AWS Samarinda  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan 

sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang keperawatan 

khususnya tentang pengaruh Aromaterapi Lavender Kombinasi Relaksasi 

Benson terhadap penurunan skala nyeri pasien fraktur  

2. Manfaat Praktisi  

a. Bagi RSUD AWS Samarinda 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif khususnya 

Tindakan dalam memberikan terapi komplementer salah satunya 

adalah Tindakan pemberian Aromaterapi Lavender Kombinasi 

Relaksasi Benson terhadap penurunan skala nyeri pasien fraktur 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil studi kasus ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat diaplikasikan 

oleh mahasiswa perawat dalam intervensi keperawatan secara mandiri 
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c. Bagi Pasien 

Dapat menambah ilmu pengetahuan dalam menurunkan skala nyeri 

yang dirasakan dan memberikan inovasi baru bagi pasien 

d. Bagi Perawat 

Dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan terutama dalam memberikan intervensi keperawatan 

mandiuri serta mengembangkan keterampilan perawat dalam 

penatalaksanaan manajemen nyeri pada pasien 

E. Keaslian Penelitian 

Table 1.1 Keaslian Penelitian 

N

o. 

Nama peneliti dan 

judul penelitian 

Metode penelitian dan hasil 

penelitian 

 

Hasil 

1. Baiq Nurul (2019) 
 

Pengaruh 

Aromaterapi 
Lavender Terhadap 

Intensitas Nyeri 

Pasien Fraktur di RS 

Ortopedi Prof. DR. 
R Soeharso 

Surakarta 

Jenis penelitian: Quasi 
eksperiment design 

Rancangan penelitian: non 

equivalent control group 
pretest-posttest design 

Teknik sampling: non 

probability sampling 

Metode sampling: 
Purposive sampling 

Jumlah sampel: 30 

responden 
 

 

Hasil uji statistik 
didapatkan nilai p 

value 0,001 berarti ada 

perbedaan yang bermakna 
setelah diberikan 

intervensi aromaterapi 

lavender sebelum dan 

sesudah pemberian pada 
pasien post operasi fraktur  

2. 

 
 

 

Argi virgona  (2013) 

 
Pengaruh 

Aromaterapi 

Jenis penelitian: pre 

eksperiment 
Rancangan penelitian: one 

group pretest-postest 

Hasil uji statistik 

didapatkan nilai p 
value 0,001 berarti ada 

perbedaan intensitas nyeri 
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Lavender Terhadap 

Intensitas Nyeri 

Pada Pasien 
Pasca Operasi Di 

Rumah Sakit Dustira 

Cimahi 

design 

Teknik sampling: non 

probability sampling 
Metode sampling: 

purposive sampling  

jumlah sampel: 10 

responden 

antara sebelum dan 

sesudah diberikan 

aromaterapi lavender.  

3. Novia Ayu  

(2018) 

 
Pengaruh Aroma 

terapi Lavender dan 

genggam jari 

terhadap intensitas 
nyeri post operasi 

fraktur di RS. 

Ortopedi Prof. DR. 
R. Soeharso  

Jenis penelitian: Pre 

eksperiment design 

Rancangan penelitian: 
pretest-posttest design with 

control group 

Teknik sampling: non 

probability sampling 
Metode sampling: 

Purposive sampling 

Jumlah sampel: 30 
responden 

 

 
 

Hasil uji paired sample t-

test nyeri pre-test dan 

posttest kelompok 
eksperimen diperoleh 

thitung sebesar -3,879 (p-

value= 0,001) dan Hasil 

uji paired sample t-test 
nyeri pre-test dan post-

test kelompok kontrol 

diperoleh thitung sebesar 
-3,575 (p-value = 0,001) 

berarti ada perbedaan 

yang bermakna setelah 
diberikan intervensi 

aromaterapi lavender 

sebelum dan sesudah 

pemberian pada pasien 
post operasi fraktur 

 

 

4. Syahrir  

(2016) 

 

Pengaruh relaksasi 
Benson terhadap 

nyeri post operasi 

ORIF Pada pasien 
fraktur di RSUD 

Labuang Baji 

Makassar 

Jenis penelitian: Quasi 

eksperiment design 

Rancangan penelitian: 

pretest-posttest design with 
control group 

Teknik sampling: non 

probability sampling 
Metode sampling: 

Consecutive sampling 

Jumlah sampel: 30 
responden 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

selisih rerata tingkat nyeri 

adalah 0,753 (p=0,000), 
sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 

Relaksasi Benson 
berpengaruh terhadap 

penurunan nyeri pada 

pasien bedah fraktur 
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5. Ika Puspitasari  

(2016) 

 
Comparison of 

Asmaul Husna and 

Benson 

Relaxation on 
Decreasing of Pain 

among Patients  

w 
ith Post Antebrachii 

Operated at Public  

Hospital Sidoarjo 
 

Jenis penelitian: Quasi 

eksperiment design 

Rancangan penelitian: 
pretest-posttest design with 

non equivalent control 

group 

Teknik sampling: non 
probability sampling 

Metode sampling: 

Consecutive sampling 
Jumlah sampel: 28 

responden 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan 
perubahan nyeri antara 

kelompok kontrol dengan 

kelompok intervensi 

dengan relaksasi benson. 
Hasil P value uji Anova 

menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan tingkat 
nyeri yang yang mendapat 

relaksasi benson 

dibandingkan dengan 
Asmaul Husna. Relaksasi 

Benson dapat 

menurunkan skala nyeri 

dengan lebih baik dari 
pada Asmaul Husna 

pasien Fraktur. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Fraktur 

1. Definisi 

Fraktur adalah rusaknya kontinuitas dari struktur tulang, tulang 

rawan dan lempeng pertumbuhan yang disebabkan oleh trauma dan non 

trauma. Tidak hanya keretakan atau terpisahnya korteks, kejadian fraktur 

lebih sering mengakibatkan kerusakan yang komplit dan fragmen tulang 

terpisah. Tulang relatif rapuh, namun memiliki kekuatan dan kelenturan 

untuk menahan tekanan. Fraktur dapat diakibatkan oleh cedera, stres yang 

berulang, kelemahan tulang yang abnormal atau disebut juga fraktur 

patologis (Solomon et al.,2010). 

 Purwoko (2006, dalam Wijaya, 2016) fraktur adalah tulang yang 

patah yang bisa bersifat patahan sebagian atau patahan utuh pada tulang 

yang disebabkan oleh pukulan langsung atau pelintiran. Fraktur sering 

terjadi pada anak-anak. Fraktur bisa mengkhawatirkan jika terjadi kerusakan 

pada lempeng pertumbuhan yaitu area tulang tempat pertumbuhan terjadi 

karena kerusakan pada area ini bisa menyebabkan pertumbuhan yang tidak 

teratur atau pemendekan daritulang. 
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2. Klasifikasi Fraktur 

Secara klinis, fraktur dibagi menurut ada tidaknya  hubungan 

patahan tulang dengan dunia luar, yaitu fraktur terbuka dan fraktur 

tertutup. Fraktur tulang terbuka dibagi menjadi tiga derajat yang 

ditentukan oleh berat ringannya luka dan fraktur yang terjadi, seperti 

yang dijelaskan pada tabel 2.1. 

  Tabel 2.1. Derajat fraktur terbuka  

Derajat Luka Fraktur  

   
I Laserasi <1 cm kerusakan jaringan 

tidak berarti relatif bersih 

Sederhana, dislokasi 

fragmen minimal 

II Laserasi >1 cm tidak ada kerusakan 
jaringan yang hebat atau avulsi, ada 

kontaminasi 

Dislokasi fragmen jelas 

III Luka lebar dan rusak hebat atau 

hilangnya jarinagn di sekitarnya. 
Kontaminasi hebat 

Kominutif, segmental , 

fragmen tulang ada yang 
hilang 

               Sumber: Sjamsuhidajat & Jong (2010) 

Fraktur sangat bervariasi dari segi klinis, namun untuk alasan 

praktis, fraktur dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu : 

a. Complete fractures 

Tulang terbagi menjadi dua atau lebih fragmen. Patahan fraktur yang 

dilihat secara radiologi dapat membantu untuk memprediksi tindakan 

yang harus dilakukan setelah melakukan reduksi. Pada fraktur transversal 

(gambar 1a), fragmen tetap pada tempatnya setelah reduksi, sedangkan 

pada oblik atau spiral (gambar 1c) lebih cenderung memendek dan terjadi 

pergeseran meskipun tulang telah dibidai. Fraktur segmental (gambar 1b) 

membagi tulang menjadi 3 bagian. Pada fraktur impaksi fragmen 

menumpuk saling tumpang tindih dan garis fraktur tidak jelas. Pada 

raktur kominutif terdapat lebih dari dua fragmen, karena kurang 
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menyatunya permukaan fraktur yang membuat tidak stabil (Solomon et 

al.,2010). 

b. Incomplete fractures 

Pada fraktur ini, tulang tidak terbagi seutuhnya dan terdapat kontinuitas 

periosteum. Pada fraktur bSuckle, bagian yang mengalami fraktur hampir 

tidak terlihat (gambar 1d). Pada fraktur greenstick (gambar 1e dan 1f), 

tulang melengkung atau bengkok seperti ranting yang retak. Hal ini dapat 

terlihat pada  anak‒anak, yang tulangnya lebih elastis daripada orang 

dewasa. Pada fraktur kompresi terlihat tulang spongiosa tertekan kedalam 

(Solomon et al.,2010). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Variasi fraktur. Keterangan :Complete fractures: (a) 

transversal; (b)segmental; (c) spiral. Incomplete fractures: (d) fraktur 

buckle; (e, f) fraktur greenstick (Solomon et al., 2010). 

3. Penyebab Fraktur 

Menurut Batticaca (2008, dalam Wijaya, 2016) penyebab fraktur 

diantaranya kecelakaan di jalan raya (penyebab paling sering), olahraga, 

menyelam pada air yang dangkal, luka tembak atau luka tikam, 

gangguan lain yang dapat menyebabkan cedera medula spinalis seperti 

spondiliosis servikal dengan mielopati, yang menghasilkan saluran 



14 
 

 
 

sempit dan mengakibatkan cedera progresif terhadap medula spinalis dan 

akar, mielitis akibat proses inflamasi infeksi maupun non-infeksi, 

osteoporosis yang disebabkan oleh fraktur kompresi pada vertebra, 

siringmielia tumor infiltrasi maupun kompresi;dan penyakit 

vaskular.Smeltzer & Bare, Hinkle & Cheever (2014). menyebutkan 

bahwa fraktur terjadi akibat trauma langsung, gaya meremuk, gerakan 

pun termendadak, dan kontraksi otot yang ekstrim. 

4. Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis fraktur secara tipikal adalah munculnya nyeri 

yang diikuti oleh adanya pembengkakan. Pada banyak kasus, diagnosa 

yang dibuat oleh dokter berbeda-beda, apakah benar-benar mengalami 

patah tulang ataukah terjadi cedera jaringan lunak. Fraktur relatif mudah 

untuk didiagnosa. Tanda-tanda yang umum terjadi meliputi, nyeri terus 

menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang diimobilisasi, 

deformitas ekstremitas akibat pergeseran fragmen pada fraktur lengan 

atau tungkai, fungsiolesa pada area fraktur, pemendekan tulang akibat 

kontraksi otot yang melekat diatas dan dibawah tempat fraktur, krepitasi, 

pembengkakan, dan perubahan warna lokal. Gejala yang muncul 

berbeda- beda tergantung pada area dimana letak tulang yang patah 

(Smeltzer & Bare, Hinkle & Cheeve  2013). 

Pada fraktur tulang panjang, terjadi pemendekan tulang yang 

sebenarnya karena kontraksi otot yang melekat diatas dan dibawah 

tempat fraktur. Fragmen sering melingkupi satu dan lainnya sampai 2,5– 

5 cm (1- 2 inchi). Pembengkakan dan perubahan warna daerah lokal 
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pada kulit  terjadi sebagai akibat trauma dan perdarahan yang menyertai 

fraktur. Tanda ini bisa terjadi beberapa jam atau beberapa hari setelah 

terjadinya cidera. Saat ekstrimitas diperiksa dengan tangan, teraba 

adanya derik tulang (krepitasi) yang teraba akibat gesekan antara 

fragmen satu dengan yang lainnya. Uji krepitasi dapat mengakibatkan 

kerusakan pada jaringan lunak yang lebih berat (Lukman & Ningsih, 

2009). 

5. Proses Penyembuhan Fraktur 

Penyembuhan fraktur umumnya dilakukan dengan cara 

imobilisasi. Akan tetapi, penyembuhan fraktur alamiah dengan kalus dan 

pembentukan kalus berespon terhadap pergerakan bukan terhadap 

pembidaian. Pada umumnya fraktur dilakukan pembidaian hal ini 

dilakukan tidak untuk menjamin penyatuan tulang namun untuk 

meringankan nyeri dan menjamin penyatuan tulang pada posisi yang 

benar dan mempercepat pergerakan tubuh dan pengembalian fungsi 

(Solomon et al.,2010). 

Fraktur disembuhkan dengan proses perkembangan yang 

melibatkan pembentukan fibrokartilago dan aktivitas osteogenik dari sel 

tulang utama. Fraktur merusak pembuluh darah yang menyebabkan sel 

tulang terdekat mati. Pembekuan darah dibuang bersamaan dengan 

debris jaringan oleh makrofag dan matriks yang rusak, tulang yang bebas 

dari sel di resorpsi oleh osteoklas (Mescher,2013). 
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a. Penyembuhan dengan kalus 

Proses ini adalah bentuk alamiah dari penyembuhan fraktur pada tulang 

tubular tanpa fiksasi, proses ini terdiri dari lima fase, yaitu (Solomon 

etal., 2010): 

1) Destruksi jaringan dan pembentukan hematom 

Pembuluh darah robek dan terjadi pembentukan hematom disekitar 

fraktur. Tulang pada permukaan yang patah, kehilangan asupan darah, 

dan mati. 

2) Inflamasi dan proliferasi selular 

Dalam 8 jam, fraktur mengalami reaksi inflamasi akut dengan migrasi 

sel inflamatorik dan inisiasi proliferasi dan diferensiasi dari stem sel 

mesenkimal dari periosteum menembus kanal medular dansekitar 

otot.Sejumlah besar mediator inflamasi seperti sitokin dan beberapa 

faktor pertumbuhan dilibatkan. Selanjutnya bekuan darah hematom 

diabsorbsi perlahan dan membentuk kapiler baru pada  area tersebut. 

3) Pembentukan kalus 

Diferensiasi stem sel menyediakan sejumlah sel kondrogenik dan 

osteogenik. Pada kondisi yang tepat mereka akan mulai membentuk 

tulang dan pada beberapa kasus, juga membentuk kartilago. Di 

sejumlah sel ini terdapat osteoklas yang siap membersihkan tulang 

yang mati. Masa seluler yang tebal bersama pulau‒pulau tulang imatur 

dan kartilago, membentuk kalus atau rangka pada permukaan 

periosteum dan endosteum. Saat anyaman tulang yang imatur 

termineralisasi menjadi lebih keras, pergerakan pada lokasi fraktur 
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menurunkan progresivitas dan fraktur menyatu dalam 4 minggu 

setelah cidera. 

4) Konsolidasi 

Tulang anyaman terbentuk menjadi tulang lamelar dengan aktivitas 

osteoklas dan osteoblas yang kontinyu. Osteoklas pada proses ini 

melakukan pelubangan melalui debris pada garis fraktur, dan menutup 

kembali jaringan tersebut. Osteoblas mengisi ruang yang tersisa antara  

fragmen dan tulang baru. Proses ini berjalan lambat sebelum tulang 

cukup kuat untuk menopang beban dengan normal. 

5) Remodeling 

Fraktur telah dijembatani dengan lapisan tulang yang solid. Pada 

beberapa bulan atau bahkan tahun, dilakukan pembentukkan ulang 

atau reshaped dengan proses yang kontinu dari resorpsi dan  

Pembentukan tulang. 

 

 

 

 

 

Hematoma pada fraktur fibrokartilagi yang keras mengalami remodeling 

Gambar 2.2. Proses penyembuhan fraktur (Mescher, 2013). 

b. Penyembuhan dengan penyatuan langsung (directunion) 

Proses penyatuan langsung tidak lagi melibatkan proses 

pembentukan kalus. Jika lokasi fraktur benar‒benar dilakukan imobilisasi 

dengan menggunakan plate, tidak dapat memicu kalus. Namun, 
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pembentukan tulang baru dengan osteoblas timbul secara langsung 

diantara fragmen. Gap antar permukaan fraktur diselubungi oleh kapiler 

baru dan sel osteoprogenitor tumbuh dimulai dari pangkal dan tulang 

baru terdapat pada permukaan luar (gap healing). Saat celah atau gap 

sangat kecil, osteogenesis memproduksi tulang lamelar, gap yang lebar 

pertama-tama akan diisi dengan tulang anyaman,yang selanjutnya 

dilakukan remodeling untuk menjadi tulang lamelar. Setelah 3‒4 minggu, 

fraktur sudah cukup kuat untuk melakukan penetrasi dan bridging 

mungkin kadang ditemukan tanpa adanya fase pertengahan atau contact 

healing (Solomon et al.,2010). 

Penyembuhan dengan kalus, meskipun tidak langsung (indirect) 

memiliki keuntungan antara lain dapat menjamin kekuatan tulang di 

akhir penyembuhan tulang, dengan peningkatan stres kalus berkembang 

lebih kuat sebagai contoh dari hukum Wolff. Dengan penggunaan fiksasi 

metal, disisi lain, tidak terdapatnya kalus berarti tulang akan bergantung 

pada implan metal dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena, implan 

akan mengurangi stress, yang mungkin dapat menyebabkan osteoporotik 

dan tidak sembuh total sampai implan dilepas (Solomon et al.,2010). 

6. Prevalensi 

Kejadian fraktur lebih sering terjadi pada laki-laki dari pada 

perempuan dengan usia di bawah 45 tahun dan sering berhubungan 

dengan olahraga, pekerjaan atau kecelakaan, sedangkan pada usia lanjut 

(usila) prevalensi cenderung lebih banyak terjadi pada perempuan 

berhubungan dengan adanya kejadian osteoporosis yang berhubungan 
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dengan perubahan hormone pada fase menapouse (Lukman, 2009). 

7. Fase Penyembuhan Tulang 

Kriteria penyembuhan fraktur (menurut Lukman & Ningsih 2009): 

a. Klinis ada tidaknya pergerakan antar fragmen, tidak adanya rasa 

sakit, adanya konduksi yaitu adanya kontinuitas tulang. 

b. Radiologi trabekula tampak melewati garis patahan dan terbentuk 

kalus. Perkiraan penyembuhan tulang pada orang dewasa 

membutuhkan waktu 6-16 minggu.  

Proses penyembuhan tulang menurut Cormack (2000, dalam Astuti, 

2011) ada 3 fase : 

a. Faseinflamasi 

Terjadi pada minggu ke 1 dan ke 2, diawali oleh reaksi inflamasi. 

Terjadi aliran darah yang menimbulkan hematom pada fraktur yang 

segera diikuti invasi dari sel-sel peradangan yaitu : netrofil, magrofag 

dan selfagosit. 

b. Fasereparative 

Fase ini berlangsung selama beberapa bulan. Ditandai dengan 

differensiasi dari sel mesenkim pluripotensial. H ematom dari fraktur 

kemudian diisi oleh kondroblas dan fibroblast yang akan menjadi  

tempat dari matrik kalus. Awalnya terbentuk kalus lunak yang terdiri 

dari jaringan fibrosa dan kartilago dengan sebagian kecil jaringan  

tulang. Osteoblast kemudian mengakibatkan mineralisasi kalus lunak 

menjadi kalus keras dan meningkatkan stabilitas fraktur. Dilihat secara 

radiologis gars fraktur mulai tidak tampak. 
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c. Faseremodeling 

 Fase ini terjadi dalam waktu beberapa bulan hingga tahunan. Aktifitas 

osteoblast dan osteoklas yang menghasilkan perubahan jaringan 

immature menjadi matur, terbentuknya tulang lamellar sehingga 

menambah stabilitas pada daerah fraktur. 

8. Penatalaksanaan 

Sangat penting dalam memberikan perawatan pada fraktur untuk 

memperhatikan dimana tulang yang patah dan juga tipe dari fraktur itu 

sendiri. Manajemen penatalaksanaan fraktur adalah imobilisasi area 

tulang yang patah untuk menurunkan kemungkinan terjadinya kerusakan 

tambahan (Lukman & Ningsih,2009). 

Whiteing (2008, dalam Lukman & Ningsih, 2009) menjelaskan 

penatalaksanaan fraktur yang pertama adalah reduksi untuk 

mengembalikan posisi fragmen tulang pada kesejajarannya dan rotasi 

anatomis. Reduksi tertutup menggunakan traksi, dan reduksi terbuka 

menggunakan tindakan operatif. Langkah kedua adalah imobilisasi untuk 

mempertahankan fragmen tulang dalam posisi dan kesejajaran yang 

benar sampai terjadi penyatuan. Imobilisasi dapat dilakukan dengan cara 

fiksasi interna (plate, screw, nails) dan eksternal. Metode fiksasi 

eksterna meliputi pembalutan, gips, bidai, atau fiksator eksterna. 

Langkah ketiga adalah rehabilitasi untuk mempertahankan dan 

mengembalikan fungsi tulang. Hal ini dilakukan melalui upaya latihan 

fisioterapi. 

 



21 
 

 
 

Menurut Asih (2004, dalam Wijaya, 2016) pengobatan fraktur 

bersifat individual dan didasarkan pada usia dan status kesehatan umum 

klien, dan jumlah serta lokasi dari fraktur. Pengobatan medis termasuk 

pemberian analgesik sesuai kebutuhan untuk mengatasi nyeri, dan jika 

nyeri hebat, dilakukan blok saraf regional (interkosta) atau anestesia 

epidura. Tucker (1999, dalam Wijaya, 2016) mengemukakan ada 

beberapa pengobatan medis lainnya antara lain: 

a. Antibiotik merupakan obat yang sangat penting dan digunakan 

untuk memberantas berbagai penyakit infeksi. Zat kimia ini 

dihasilkan oleh mikroorganisme, terutama jamur dan bakteri tanah 

dan mempunyai khasiat bakteriostatik atau bakterisid terhadap satu 

atau beberapa mikroorganisme lain yang rentan terhadap antibiotik. 

b. Traksi yaitu suatu tindakan untuk memindahkan tulang yang patah 

atau dislokasi ke tempat yang normal kembali dengan menggunakan 

daya tarik tertentu atau dengan kata lain suatu pemasangan gaya 

tarikan pada bagian tubuh, yang di indikasikan pada pasien dengan 

fraktur dan pasien dislokasi. 

c. Sedatif yaitu sedatif-hipnotik dapat mengatasi ansietas, sedangkan 

dalam dosis besar dapat menginduksitidur. 

d. Analgesik yaitu istilah kimia untuk zat-zat yang dapat menurunkan 

rasa sakit, seperti heroin, opium, pethidine, dan codeine. Efek 

penghilang rasa sakit dimunculkan dengan mereduksi kepekaan 

fisik dan emosional individu, serta memberikan penggunanya rasa 

hangat dan nyaman. 
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9. Komplikasi 

Komplikasi awal fraktur meliputi syok, emboli lemak, sindrom 

kompartemen, infeksi dan tromboemboli, serta koagulopati intravaskular 

diseminata. Komplikasi lanjutan meliputi mal-union/ non union, delayed 

union, nekrosis avaskular tulang, dan reaksi terhadap alat fiksasi interna 

(Suratun, 2010). 

B. Konsep Nyeri 

1. Definisi  

Nyeri adalah pengalaman sensori nyeri dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan 

potensial yang tidak menyenagkan yang terlokalisasi pada suatu bagian 

tubuh ataupun sering disebut dengan istilah distruktif dimana jaringan 

rasanya seperti di tusuk-tusuk, panas terbakar, melilit, seperti emosi, 

perasaan takut dan mual (Judha, 2012).  

Hidayat (2008, dalam Galuh, 2016) mengemukakan nyeri adalah 

kondisi perasaan yang tidak menyenangkan. Sifatnya sangat subjektif 

karna perasaan nyeri berbeda pada setiap orang baik dalam hal skala 

ataupun tingkatannya dan hanya orang tersebutlah yang dapat 

menjelaskan dan mengefakuasi rasa nyeri  yang dialaminya. 

Internasional Association for Study of Pain (IASP) 

mendefinisikan nyeri sebagai suatu sensori subjektif dan pengalaman 

emosional yang tidak menyenagkan yang berkaitan dengan kerusakan 

jaringan yang bersifat akut yang dirasakan dalam kejadian-kejadian 

dimana terjadi kerusakan (Potter & Perry,2009). 
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2. Fisiologi Nyeri 

Menurut Tamsuri (2007, dalam Sudjito, 2018) reseptor nyeri 

adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsang nyeri.Organ 

tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung syaraf bebas 

dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara 

potensial merusak. Reseptor nyeri disebut juga nosireceptor, secara 

anatomis reseptor nyeri (nosireceptor) ada yang bermielien dan ada juga 

yang tidak bermielien dari syaraf perifer. Berdasarkan letaknya, 

nosireseptor dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian tubuh yaitu 

pada kulit (kutaneus), somatik dalam (deep somatic), dan pada daerah 

viseral, karena letaknya yang berbeda-beda inilah, nyeri yang timbul juga 

memiliki sensasi yang berbeda. Nosireceptor kutaneus berasal dari kulit 

dan sub kutan, nyeri yang berasal dari daerah ini biasanya mudah untuk 

dialokasi dan didefinisikan. Reseptor jaringan kulit (kutaneus) terbagi 

dalam dua komponen yaitu: 

a. Reseptor Adelta 

Merupakan serabut komponen cepat (kecepatan tranmisi 6-30 m/det) 

yang memungkinkan timbulnya nyeri tajam yang akan cepat hilang 

apabila penyebab nyeri dihilangkan. 

b. Serabut C 

Merupakan serabut komponen lambat (kecepatan tranmisi 0,5 m/det) 

yang terdapat pada daerah yang lebih dalam, nyeri biasanya bersifat 

tumpul dan sulit dilokalisasi. Struktur reseptor nyeri somatik dalam 

meliputi reseptor nyeri yang terdapat pada tulang, pembuluh darah, 
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syaraf, otot, dan jaringan penyangga lainnya.Karena struktur 

reseptornya komplek, nyeri yang timbul merupakan nyeri yang 

tumpul dan sulit dilokalisasi. Reseptor nyeri jenis ketiga adalah 

reseptor viseral, reseptor ini meliputi organ- organ viseral seperti 

jantung, hati, usus, ginjal dan sebagainya. Nyeri yang timbul pada 

reseptor ini biasanya tidak sensitif terhadap pemotongan organ, tetapi 

sangat sensitif terhadap penekanan, iskemia dan inflamasi. 

3. Teori Teori Pengontrolan Nyeri 

Teori pengontrolan nyeri menurut Andarmoyo (2013) yaitu : 

a. Teori Spesivitas (SpecivicityTheory) 

Teori Spesivitas ini diperkenalkan oleh Descartes, teori ini 

menjelaskan bahwa nyeri berjalan dari resepror-reseptor nyeri yang 

spesifik melalui jalur neuroanatomik tertentu kepusat nyeri diotak. 

Teori spesivitas ini tidak menunjukkan karakteristik multidimensi dari 

nyeri. teori ini hanya melihat nyeri secara sederhana yakni paparan 

biologis tanpa melihat variasi dari efek psikologis individu. 

b. Teori Pola (Patterntheory) 

Teori pola diperkenalkan oleh Goldscheider pada tahun 1989, teori ini 

menjelaskan bahwa nyeri di sebabkan oleh berbagai reseptor sensori 

yang di rangsang oleh pola tertentu, dimana nyeri inimerupakan 

akibat dari stimulasi reseptor yang menghasilkan pola dari implus 

saraf. Pada sejumlah causalgia, nyeri pantom dan neuralgia, teori 

polaini bertujuan untuk menimbulkan rangsangan yang kuat yang 

mengakibatkan berkembangnya gaung secara terus menerus pada 
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spinal cord sehingga saraf trasamisi nyeri bersifat hypersensitif 

yangmana rangsangan dengan intensitas rendah dapat mengahasilkan 

trasmisi nyeri. 

c. Teori Pengontrol Nyeri (Theory GateControl) 

Implus nyeri dapat diatur dan dihambat oleh mekanisme pertahanan 

disepanjang sistem saraf pusat, dimana implus nyeri dihantarkan saat 

sebuah pertahanan dibuka dan implus dihambat saat sebuah 

pertahanan tertutup. 

d. Endogenous Opiat Theory 

Teori ini di kembangkan oleh Avron Goldstein, ia mengemukakan 

bahwa terdapat substansi seperti opiet yang terjadi selama alami 

didalam tubuh, substansi ini disebut endorphine. Endorphine 

mempengaruhi trasmisi implus yang diinterpretasikan sebagai nyeri. 

Endorphine kemugkinan bertindak sebagai neurotrasmitter maupun 

neoromodulator yang menghambat trasmisi dari pesan nyeri. 

4. Respon Psikologis 

Respon psikologis sangat berkaitan dengan pemahaman klien 

terhadap nyeri yang terjadi atau arti nyeri bagi klien.Arti nyeri bagi 

setiap individu berbeda-beda menurut Tamsuri (2007, dalam  Sudjito, 

2018) antara lain: 

a. Bahaya atau merusak 

b. Komplikasi seperti infeksi 

c. Penyakit yang berulang 

d. Penyakit baru 
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e. Penyakit yang fatal 

f. Peningkatan ketidakmampuan 

g. Kehilangan mobilitas 

h. Menjadi tua 

i. Sembuh 

j. Perlu untuk penyembuhan 

k. ukuman untuk berdosa 

l. Tantangan 

m. Penghargaan terhadap penderitaan orang lain 

n. Sesuatu yang harus ditoleransi 

o. Bebas dari tanggung jawab yang tidak dikehendaki 

p. Pemahaman dan pemberian arti nyeri sangat dipengaruhi tingkat 

pengetahuan, persepsi, pengalaman masa lalu dan juga faktor sosial 

budaya 

5. Respon Fisiologis 

Menurut Tamsuri (2007, dalam Sudjito, 2018) respon  fisiologis  

klien terhadap nyeriadalah: 

a. Stimulasi Simpatik (nyeri ringan, moderat, dan superficial): 

1) Dilatasi saluran bronkhial dan peningkatan respirasi rate 

2) Peningkatan heartrate 

3)  Vasokonstriksi perifer, peningkatan BP  

4) Peningkatan nilai gula darah 

5) Diaphoresis 

6) Peningkatan kekuatan otot 
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7) Dilatasi pupil 

8) Penurunan motilitas GI 

b. Stimulus Parasimpatik (nyeri berat dan dalam)  

1) Muka pucat 

2) Otot mengeras 

3) Penurunan HR dan BP  

4) Nafas cepat dan ireguler 

5) Nausea dan vomitus 

6) Kelelahan dan keletihan 

c. Respon tingkah laku terhadap nyeri 

1) Respon perilaku terhadap nyeri dapat mencakup: 

2) Pernyataan verbal (mengaduh, menangis, sesak nafas, mendengkur) 

3) Ekspresi wajah (meringis, menggeletukkan gigi, menggigit bibir)  

4) Gerakan tubuh (melisah, imobilisasi, etegangan otot,peningkatan 

gerakan jari dan tangan. 

5) Kontak dengan orang lain/interaksi sosial (menghindari percakapan, 

enghindari kontak sosial, penurunan rentang perhatian, Fokus pada 

aktivitas menghilangkan nyeri) 

6) Individu yang mengalami nyeri dengan awitan mendadak dapat 

bereaksi sangat berbeda terhadap nyeri yang berlangsung selama 

beberapa menit atau menjadi kronis. Nyeri dapat menyebabkan 

keletihan dan membuat individu terlalu letih untuk merintih atau 

menangis. Pasien dapat tidur, bahkan dengan nyeri hebat. Pasien dapat 

tampak rileks dan terlibat dalam aktivitas karena menjadi mahir dalam 
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mengalihkan perhatian terhadap nyeri. 

d. Pengalaman Nyeri 

Meinhart & McCaffery dalam Sudjito (2018) mendiskripsikan 3 fase 

pengalaman nyeri: 

1) Fase antisipasi (terjadi sebelum nyeriditerima) 

Fase ini mungkin bukan merupakan fase yg paling penting, karena 

fase ini bisa mempengaruhi dua fase lain. Pada fase ini 

memungkinkan seseorang belajar tentang nyeri dan upaya untuk 

menghilangkan nyeri tersebut.Peran perawat dalam fase ini sangat 

penting, terutama dalam memberikan informasi pada klien. 

2) Fase sensasi (terjadi saat nyeri terasa) 

Fase ini terjadi ketika klien merasakan nyeri.karena nyeri itu bersifat 

subyektif, maka tiap orang dalam menyikapi nyeri juga berbeda-beda. 

Toleraransi terhadap nyeri juga akan berbeda antara satu orang dengan 

orang lain. orang yang mempunyai tingkat toleransi tinggi terhadap 

nyeri tidak akan mengeluh nyeri dengan stimulus kecil, sebaliknya 

orang yang toleransi terhadap nyerinya rendah akan mudah merasa 

nyeri dengan stimulus nyeri kecil.  

Klien dengan tingkat toleransi tinggi  terhadap nyeri mampu menahan 

nyeri tanpa bantuan, sebaliknya orang yang toleransi terhadap 

nyerinya rendah sudah mencari upaya mencegah nyeri, sebelum nyeri 

datang. Keberadaan enkefalin dan endorfin membantu menjelaskan 

bagaimana orang yang berbeda merasakan tingkat nyeri dari stimulus 

yang sama. Kadar endorfin berbeda tiap individu, individu dengan 
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endorfin tinggi sedikit merasakan nyeri dan individu dengan sedikit 

endorfin merasakan nyeri lebih besar. Klien bisa mengungkapkan 

nyerinya dengan berbagai jalan, mulai dari ekspresi wajah, vokalisasi 

dan gerakan tubuh. Ekspresi yang ditunjukan klien itulah yang 

digunakan perawat untuk mengenali pola perilaku yang menunjukkan 

nyeri. 

Perawat harus melakukan pengkajian secara teliti apabila klien sedikit 

mengekspresikan nyerinya, karena belum tentu orang yang tidak 

mengekspresikan nyeri itu tidak mengalami nyeri. Kasus-kasus seperti 

itu tentunya membutuhkan bantuan perawat untuk membantu klien 

mengkomunikasikan nyeri secara efektif. 

3) Fase akibat (terjadi ketika nyeri berkurang atau berhenti) 

Fase ini terjadi saat nyeri sudah berkurang atau hilang.Pada fase ini 

klien masih membutuhkan kontrol dari perawat, karena nyeri bersifat 

krisis, sehingga dimungkinkan klien mengalami gejala sisa pasca 

nyeri.Apabila klien mengalami episode nyeri berulang, maka respon 

akibat (aftermath) dapat menjadi masalah kesehatan yang berat. 

Perawat berperan dalam membantu memperoleh kontrol diri untuk 

meminimalkan rasa takut akan kemungkinan nyeri berulang. 

e. Faktor yang mempengaruhi respon nyeri 

Faktor yang mempengaruhi respon nyeri menurut Tamsuri (2007, 

dalam Sudjito, 2018) yaitu: 

1) Usia 

Anak belum bisa mengungkapkan nyeri, sehingga perawat harus 
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mengkaji respon nyeri pada anak. Pada orang dewasa kadang 

melaporkan nyeri jika sudah patologis dan mengalami kerusakan 

fungsi.Pada lansia cenderung memendam nyeri yang dialami, karena 

mereka mengangnggap nyeri adalah hal alamiah yang harus dijalani 

dan mereka takut kalau mengalami penyakit berat atau meninggal jika 

nyeri diperiksakan. 

2) Jenis kelamin 

Laki-laki dan wanita tidak berbeda secara signifikan dalam merespon 

nyeri, justru lebih dipengaruhi faktor budaya (contoh tidak pantas kalo 

laki-laki mengeluh nyeri, wanita boleh mengeluh nyeri). 

3) Kultur 

Orang belajar dari budayanya, bagaimana seharusnya mereka 

berespon terhadap nyeri misalnya seperti suatu daerah menganut 

kepercayaan bahwa nyeri adalah akibat yang harus diterima karena 

melakukan kesalahan, jadi mereka tidak mengeluh jika ada nyeri. 

4) Makna nyeri 

Berhubungan dengan bagaimana pengalaman seseorang terhadap 

nyeri dan dan bagaimana mengatasinya. 

5) Perhatian 

Tingkat seorang klien memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat 

mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat dihubungkan 

dengan nyeri yang meningkat, sedangkan upaya distraksi dihubungkan 

dengan respon nyeri yang menurun. Teknik relaksasi, guided imagery 

merupakan tehnik untuk mengatasi nyeri. 
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6) Ansietas 

Cemas meningkatkan persepsi terhadap nyeri dan nyeri bisa 

menyebabkan seseorang cemas. 

7) Pengalaman masalalu 

Seseorang yang pernah berhasil mengatasi nyeri dimasa lampau, dan 

saat ini nyeri yang sama timbul, maka ia akan lebih mudah mengatasi 

nyerinya. Mudah tidaknya seseorang mengatasi nyeri tergantung 

pengalaman di masa lalu dalam mengatasi nyeri. 

8) Pola koping 

Pola koping adaptif akan mempermudah seseorang mengatasi nyeri 

dan sebaliknya pola koping yang mal adaptif akan menyulitkan 

seseorang mengatasi nyeri. 

9) Dukungan keluarga dan sosial 

Individu yang mengalami nyeri seringkali bergantung kepada anggota 

keluarga atau teman dekat untuk memperoleh dukungan dan 

perlindungan. 

f. Pengukuran Skala Nyeri 

Intensitas nyeri merupakan gambaran tentang seberapa parah nyeri 

dirasakan oleh individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan 

individual dan kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan 

sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda oleh dua orang yang berbeda. 

Pengukuran nyeri dengan pendekatan objektif yang paling mungkin adalah 

menggunakan respon fisiologik tubuh terhadap nyeri itu sendiri. Namun, 

pengukuran dengan teknik ini juga tidak dapat memberikan gambaran 
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pasti tentang nyeri itu sendiri (Tamsuri, 2009). Penilaian intensitas nyeri 

dapat dilakukan dengan menggunakan skala sebagai berikut: 

1) Verbal Descriptor Scale (VDS)  

Verbal Descriptor Scale (VDS) adalah garis yang terdiri dari tiga 

sampai lima kata pendeskripsi yang telah disusun dengan jarak yang 

sama sepanjang garis. Ukuran skala ini diurutkan dari “tidak terasa 

nyeri” sampai “nyeri tidak tertahan”. Perawat menunjukkan ke klien 

tentang skala tersebut dan meminta klien untuk memilih skala nyeri  

yang dirasakan. Perawat juga menanyakan seberapa jauh nyeri 

terasa paling menyakitkan dan seberapa jauh nyeri terasa tidak 

menyakitkan (Potter & Perry, 2010). Alat VDS memungkinkan klien 

untuk memilih dan mendeskripsikan skala nyeri yang dirasakan (Potter 

& Perry, 2010). 

 

Gambar 2.2 Verbal Descriptor Scale (VDS) 

2) Visual Analogue Scale (VAS)  

VAS merupakan suatu garis lurus yang menggambarkan skala 

nyeri terus menerus. Skala ini menjadikan klien bebas untuk memilih 
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tingkat nyeri yang dirasakan. VAS sebagai pengukur keparahan tingkat 

nyeri yang lebih sensitif karena klien dapat menentukan setiap titik dari 

rangkaian yang tersedia tanpa dipaksa untuk memilih satu kata (Potter 

& Perry, 2010). 

 

Gambar 2.3 Visual Analogue Scale (VAS) 

 

Penjelasan tentang intensitas digambarkan sebagai berikut :  

 a) Skala 0 : berarti tidak terjadi nyeri.  

 b) Skala 1-3 : digambarkan seperti gatal, tersetrum, nyut-nyutan, melilit, 

terpukul, perih, mules.  

 c) Skala 4-6 : digambarkan seperti kram, kaku, tertekan, sulit bergerak, 

terbakar, ditusuk-tusuk.  

 d) Skala 7-9 : merupakan skala sangat nyeri tetapi masih dapat dikontrol oleh 

klien  

 e) Skala 10 : merupakan skala nyeri yang sangat berat dan tidak dapat 

dikontrol.  
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Ujung kiri pada VAS menunjukkan “tidak ada rasa nyeri”, sedangkan 

ujung kanan menandakan “nyeri yang paling berat”. 

3) Numeric Rating Scale (NRS) 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Numeric Rating Scale (NRS) 

 a) Skala 0 : tidak ada nyeri  

 b) Skala 1-3 : nyeri yang ringan, dan dapat ditahan  

 c) Skala 4-6 : nyeri sedang dan menggangu, memerlukan usaha untuk 

menahan  

 d) Skala 7-10 : nyeri berat dan sangat mengganggu, tidak dapat 

ditahan, dapat disertai meringis, menjerit, menangis, bahkan sampai 

teriak.  

Dalam hal ini skala NRS akan digunakan peneliti sebagai instrumen 

penelitian (Potter & Perry, 2010). 

4) Wong-Baker FACES Pain Rating Scale  

Skala ini terdiri atas enam wajah dengan profil kartun yang 

menggambarkan wajah yang sedang tersenyum untuk menandai 

tidak adanya rasa nyeri yang dirasakan, kemudian secara bertahap 

meningkat menjadi wajah kurang bahagia, wajah sangat sedih, 

sampai wajah yang sangat ketakutan yang berati skala nyeri yang 

dirasakan sangat nyeri (Potter & Perry, 2010).  
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Gambar 2.5 Wong-Baker FACES Pain Rating Scale  

Skala nyeri tersebut banyak digunakan pada pasien pediatrik 

dengan kesulitan atau keterbatasan verbal. Sebelum dilakukan 

pengukuran, dijelaskan kepada pasien mengenai perubahan mimik 

wajah sesuai rasa nyeri dan pasien memilih sesuai rasa nyeri yang 

dirasakannya. 

g. Intensitas Nyeri 

Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri 

dirasakanoleh individu. Pengukuran intensitas nyeri bersifat sangat 

sabjektif dan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan berbeda oleh 

dua orang yang berbeda. Pengukuran nyeri dengan pendekatan objektif 

yang paling mugkin adalah menggunakan respon fisiologik tubuh 

terhadap nyeri itu sendiri, namun pengukuran dengan pendekatan objektif 

juga tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang nyeri itu sendiri 

(Andarmoyo,2013).  

Menurut Potter dan Perry (2010) adalah sebagai berikut :  

1) Skala intensitas nyeri 
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2) Skala identitas nyeri numerik 

 

 

 

 

3) Skala analog visual 

 

 

4) Skala nyeri menurut bourbanis 

 

 

 

 

Keterangan : 

0 :Tidak nyeri 

1-3 : Nyeri ringan : secara obyektif klien dapat berkomunikasi dengan 

baik. 

4-6 : Nyeri sedang : Secara obyektif klien mendesis, menyeringai, dapat 

menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat mengikuti 

perintah dengan baik. 

7-9 : Nyeri berat secara obyektif klien terkadang tidak dapat mengikuti 

perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukkan lokasi 

nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya,tidak dapat diatasi dengan alih 
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posisi nafas panjang dan distraksi 

10 : Nyeri sangat berat: Pasien sudah tidak mampu lagi berkomunikasi, 

memukul. 

Karakteristik paling subyektif pada nyeri adalah tingkat keparahan 

atau intensitas nyeri tersebut. Klien sering kali diminta untuk 

mendeskripsikan nyeri sebagai yang ringan, sedang atau parah.Namun, 

makna istilah-istilah ini berbeda bagi perawat dan klien. Dari waktu ke 

waktu informasi jenis ini juga sulit untuk dipastikan. 

Skala deskriptif merupakan alat pengukuran tingkat keparahan 

nyeri yang lebih obyektif. Skala pendeskripsi verbal  (Verbal Descriptor 

Scale, VDS) merupakan sebuah garis yang terdiri dari tiga sampai lima 

kata pendeskripsi yang tersusun dengan jarak yang sama di sepanjang 

garis. Pendeskripsi ini diranking dari “tidak terasa nyeri” sampai “nyeri 

yang tidak tertahankan”. Perawat menunjukkan klien skala tersebut dan 

meminta klien untuk memilih intensitas nyeri terbaru yang ia rasakan. 

Perawat juga menanyakan seberapa jauh nyeri terasa paling menyakitkan 

dan seberapa jauh nyeri terasa paling tidak menyakitkan.Alat VDS ini 

memungkinkan klien memilih sebuah kategori untuk mendeskripsikan 

nyeri. Skala penilaian numerik (Numerical rating scales, NRS) lebih 

digunakan sebagai pengganti alat pendeskripsi kata.Dalam hal ini, klien 

menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10. Skala paling efektif 

digunakan saat mengkaji intensitas nyeri sebelum dan setelah intervensi 

terapeutik. Apabila digunakan skala untuk menilai nyeri, maka 

direkomendasikan patokan 10 cm (Potter dan Perry , 2009). 
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Skala analog visual (Visual analog scale, VAS) tidak melebel 

subdivisi.VAS adalah suatu garis lurus, yang mewakili intensitas nyeri 

yang terus menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya.Skala 

ini memberi klien kebebasan penuh untuk mengidentifikasi keparahan 

nyeri.VAS dapat merupakan pengukuran keparahan nyeri yang lebih 

sensitif karena klien dapat mengidentifikasi setiap titik pada rangkaian 

dari pada dipaksa memilih satu kata atau satu angka (Potter dan Perry, 

2009). 

Skala nyeri harus dirancang sehingga skala tersebut mudah 

digunakan dan tidak mengkomsumsi banyak waktu saat klien 

melengkapinya. Apabila klien dapat membaca dan memahami skala, 

maka deskripsi nyeri akan lebih akurat. Skala deskritif bermanfaat bukan 

saja dalam upaya mengkaji tingkat keparahan nyeri, tapi juga, 

mengevaluasi perubahan kondisi klien. Perawat dapat menggunakan 

setelah terapi atau saat gejala menjadi lebih memburuk atau menilai 

apakah nyeri mengalami penurunan atau peningkatan  (Potter  dan  Perry, 

2009). 

6. Manajemen Nyeri 

a. Pengertian 

Andarmoyo (2013) menyatakan bahwa manajemen nyeri adalah 

suatu tindakan untuk mengurangi nyeri. Pendekatan yang digunakan 

dalam manajemen nyeri meliputi pendekatan farmakologi dan non-

farmakologi, sebaiknya pendekatan ini dilakukan secara bersama-

sama, karena pendekatan farmakologi dan non-farmakologi tidak akan 
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efektif bila dilakukan atau digunakan sendiri-sendiri. Pendekatan ini 

diseleksi berdasarkan pada kebutuhan dan tujuan pasien secara 

individu. Semua intervensi akan berhasil bila dilakukan sebelum nyeri 

menjadi lebih parah dan keberhasilan terbesar sering dicapai jika 

beberapa intervensi diterapkan secara simultan (Brunner 2010). 

b. Tujuan 

Menurut Andarmoyo (2013) dalam dunia keperawatan 

manajemen nyeri dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri. 

b. Menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi gejala 

nyeri kronis yang persisten. 

c. Mengurangi penderitaan dan/ ketidakmampuan/ ketidakberdayaan 

akibat nyeri. 

d. Meminimalkan reaksi tak diinginkan atau intoleransi terhadap 

terapinyeri. 

e. Meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan 

kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. 

c. Jenis-Jenis Manajemen Nyeri 

1. Manajemen Nyeri Farmakologi 

Menurut Potter dan Perry (2009) analgesik merupakan 

metode yang paling umum untuk mengatasi nyeri. Ada tiga jenis 

analgetik yaitu: 

a) Non-Narkotik dan Obat Anti-inflamasi Nonsteroid (NSAID), 

NSAID Non-narkotik umumnya menghilangkan nyeri ringan 
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atau sedang, seperti nyeri yang terkait dengan arthritis rematoid, 

prosedur pengobatan gigi dan prosedur bedah minor, episiotomi, 

dan masalah punggung bagian bawah. 

b) Analgesik Narkotik atau Opiat 

Analgesik opiat umumnya diresepkan untuk nyeri sedang 

sampai berat, seperti nyeri pasca operasi dan maligna.Opiat 

menyebabkan depresi pernapasan melalui depresi pusat 

pernapasan di dalam batang otak. Pasien juga mengalami efek 

samping, seperti mual, muntah, konstipasi, dan perubahan 

prosesmental. 

c) Obat Tambahan (Adjuvan) atau Koanalgetik 

Adjuvan, seperti sedatif, anti cemas, dan relaksan otot 

meningkatkan kontrol nyeri atau menghilangkan gejala lain 

yang terkait dengan nyeri, seperti depresi dan mual. Sedatif 

seringkali diberikan untuk penderita nyeri kronik. Obat- obatan 

ini dapat menimbulkan rasa kantuk dan kerusakan koordinasi, 

keputusasaan, dan kewaspadaan mental. 

2. Manajemen Nyeri Non Farmakologi 

Menurut Potter dan Perry (2010), ada sejumlah terapi non-

farmakologi yang mengurangi resepsi dan persepsi  nyeri dan dapat 

digunakan pada keadaan perawatan akut. Dengan cara yang sama, 

terapi-terapi ini digunakan dalam kombinasi dengan tindakan 

farmakologi. Tindakan non-farmakologi mencakup intervensi 

perilaku-kognitif dan penggunaan agen-agen fisik.Tujuan 
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intervensi perilaku-kognitif adalah mengubah persepsi pasien 

tentang nyeri, mengubah perilaku nyeri, dan memberi pasien rasa 

pengendalian yang lebih besar. 

Menurut Tamsuri (2007, dalam Sudjito, 2018) tindakan 

nonfarmakologi untuk mengatasi nyeri terdiri dari beberapa 

tindakan penagnanan. Pertama berdasarkan penanganan 

fisik/stimulasi fisik meliputi stimulasi kulit, stimulasi elektrik 

(TENS), akupuntur, plasebo. Kedua berdasarkan intervensi 

perilaku kognitif meliputi relaksasi, umpan balik biologis, hipnotis, 

distraksi, Guided Imagery (Imajinasi terbimbing).Dibawah ini akan 

dijelaskan beberapa contoh dari tindakan nonfarmakologi menurut 

Mangoenprasodjo dan Hidayati (2015), yaitu : 

a) PENS 

Umumnya, saat seseorang mengalami patah kaki yang cukup 

serius, dokter memasukkan pen di dalam tulang untuk 

membantu merekatkan kembali tulang yang patah dan menahan 

tulang pada posisi yang tepat. Fungsinya agar tulang lebih cepat 

tumbuh dan menyambung kembali. 

b) Stimulasi Saraf Elektrik Transkutan (TENS) 

Menurut Hargreaves dan Lander (Potter dan Perry, 2009) 

Stimulasi Saraf Elektrik Transkutaneus (Transcutaneus Elektrik 

Nerve Stimulations, TENS), dilakukan dengan stimulasi pada 

kulit  dengan menggunakan arus listrik ringan yang dihantarkan 

melalui elektroda luar. Terapi ini dilakukan berdasarkan 
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instruksi dokter.Unit TENS terdiri dari transmiter bertenaga 

baterai, kabel timah dan elektroda. Elektroda dipasang langsung 

pada atau dekat lokasi nyeri. 

Rambut atau bahan-bahan yang digunakan untuk persiapan kulit 

dibuang sebelum elektroda dipasang.Apabila pasien merasa 

nyeri, transmitter dinyalakan dan menimbulkan sensasi 

kesemutan atausensasi dengung. Pasien dapat menyesuaikan 

intensitas dan kualitas stimulasi kulit.Sensasi kesemutan dapat 

dibiarkan sampai nyeri hilang.TENS efektif untuk mengontrol 

nyeri pasca operasi (misalnya mengangkat drain dan 

membersihkan serta kembali membungkus luka bedah). 

c) Akupuntur 

Akupuntur merupakan pengobatan yang sudah sejak lama 

digunakan untuk mengobati nyeri. Jarum-jarum kecil yang 

dimasukkan pada kulit, bertujuan menyentuh titik-titik tertentu, 

tergantung pada lokasi nyeri, yang dapat memblok transmisi 

nyeri ke otak. 

d) Akupresur 

World Health Organization (WHO) mengakui akupresur 

sebagai suatu ilmu yang mengakibatkan neuron pada sistem 

saraf, dimana hal ini merangsang kelenjar-kelenjar endokrin dan 

hasilnya mengaktifkan organ yang bermasalah. Akupresur 

menggunakan teknik penekanan dan pemijatan dengan tujuan 

menyingkirkan hambatan dan sumbatan sehingga energi hidup 
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dapat mengalir secara teratur, dan organ yang terganggu bisa 

kembali berfungsi normal.Salah satu pendekatan yang menarik 

dari akupresur adalah penanganannya tidak terbatas pada organ 

yang bermasalah saja, tapi juga pada sumber masalah yang 

sering berada di luar organ yang bermasalah. 

e) Hipnotis 

Hipnotis dapat membantu mengubah persepsi nyeri melalui 

pengaruh sugesti positif.Suatu pendekatan kesehatan holistik, 

hipnosis-diri menggunakan sugesti-diri dan kesan tentang 

perasaan yang rileks dan damai. Individu memasuki keadaan 

rileks dengan menggunakan berbagai ide pikiran dan kemudian 

kondisi-kondisi yang menghasilkan respon tertentu bagi mereka. 

Konsentrasi yang intensif mengurangi ketakutan dan stres 

karena individu berkonsentrasi hanya pada satu pikiran. 

f) Masase 

Masase adalah stimulasi kutaneus tubuh secara umum, sering 

dipusatkan pada punggung dan bahu. Masase dapat membuat 

pasien lebih nyaman karena masase membuat relaksasi 

otot.Masase kulit memberikan efek penurunan kecemasan dan 

ketegangan otot. Rangsangan masase otot ini dipercaya akan 

merangsang serabut berdiameter besar, sehingga mampu 

memblok atau menurunkan impuls nyeri. 

g) Terapi Es dan Panas 

Terapi es (dingin) dan panas dapat menjadi strategi pereda nyeri 
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yang efektif pada beberapa keadaan. Diduga bahwa terapi es dan 

panas bekerja dengan menstimulasi reseptor tidak nyeri. 

h) Mengurangi Persepsi Nyeri 

Menurut Potter dan Perry (2009) salah satu cara sederhana untuk 

meningkatkan rasa nyaman ialah membuang atau mencegah 

stimulus nyeri. Hal ini terutama penting bagi pasien yang 

imobilisasi atau tidak mampu merasakan sensasi 

ketidaknyamanan. Nyeri juga dapat dicegah dengan 

mengantisipasi kejadian yang menyakitkan. 

i) Relaksasi 

Relaksasi merupakan kebebasan mental dan fisik dari 

ketegangan dan stres.Teknik relaksasi memberikan individu 

kontrol diri ketika terjadi rasa tidak nyaman atau nyeri, stres 

fisik dan emosi pada nyeri.Supaya relaksasi dapat dilakukan 

dengan efektif, maka diperlukan partisipasi individu pasien dan 

kerjasama. Perawat menjelaskan teknik relaksasi dengan rinci 

dan menjelaskan sensasi umum yang pasien alami.Pasien harus 

menggunakan sensasi ini sebagai umpan balik.Perawat bertindak 

sebagai pelatih, mengarahkan pasien dengan perlahan melalui 

tahap-tahap latihan. Lingkungan harus bebas dari keributan  atau  

stimulus lain yang mengganggu (Potter dan Perry, 2009)
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C. Konsep Aromaterapi 

1. Definisi  

Kata aromaterapi berarti terapi dengan memakai minyak esensial 

yang ekstrak dan unsur kimianya diambil dengan utuh. Aromaterapi adalah 

bagian dari ilmu herbal (herbalism) (Poerwadi, 2006, hlm. 1). Sedangkan 

menurut Sharma (2009, hlm. 7) aromaterapi berarti ‘pengobatan 

menggunakan wangi-wangian’. Istilah ini merujuk pada penggunaan 

minyak esensial dalam penyembuhan holistik untuk memperbaiki kesehatan 

dan kenyamanan emosional dan dalam mengembalikan keseimbangan 

badan. Terapi komplementer (pelengkap), seperti homoeopati, aromaterapi 

dan akupuntur harus dilakukan seiring dengan pengobatan konvensional 

(Jones, 2006) 

Tumbuhan aromatik menghasilkan minyak aromatik. Apabila 

disuling, senyawa yang manjur ini perlu ditangani secara hati-hati. Sebagian 

besar senyawa ini akan menimbulkan reaksi kulit, tetapi jika digunakan 

secara tepat, senyawa ini memilki nilai teraupetik. Senyawa ini dapat 

dihirup, digunakan dalam kompres, dalam air mandi, atau dalam minyak 

pijat (Jones, 2006). 

Aromaterapi adalah terapi atau pengobatan dengan menggunakan bau 

bauan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bunga, pohon yang berbau 

harum dan enak. Minyak astiri digunakan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, sering digabungkan untuk 
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menenangkan sentuhan penyembuhan dengan sifat terapeutik dari minyak 

astiri (Craig Hospital, 2013).  

Aromaterapi dapat juga didefinisikan sebagai penggunaan terkendali 

esensial tanaman untuk tujuan terapeutik (Posadzki et al, 2012). Jenis 

minyak aromaterapi yang umum digunakan yaitu :  

a. Minyak Eukaliptus, Radiata (Eucalyptus Radiata Oil) 

b. Minyak Rosemary (Rosemary Oil) 

c. Minyak Ylang-Ylang (Ylang-Ylang Oil) 

d. Minyak Tea Tree (Tea Tree Oil) 

e. Minyak Lavender (Lavender Oil) 

f. Minyak Geranium (Geranium Oil) 

g. Minyak Peppermint 

h. Minyak Jeruk Lemon (Lemon Oil 

i. Minyak Chamomile Roman 

j. Minyak Clary Sage (Clary Sage Oil) 

2. Mekanisme Aromaterapi 

Efek fisiologis dari aroma dapat dibagi menjadi dua jenis : mereka 

yang bertindak melalui stimulasi sistem saraf dan organ-organ yang 

bertindak langsung pada organ atau jaringan melalui effector-receptor 

mekanisme (Posadzki et al, 2012). 

Aromaterapi didasarkan pada teori bahwa inhalasi atau penyerapan 

minyak esensial memicu perubahan dalam sistem limbik, bagian dari otak 
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yang berhubungan dengan memori dan emosi. Hal ini dapat merangsang 

respon fisiologis saraf, endokrin atau sistem kekebalan tubuh, yang 

mempengaruhi denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, aktifitas 

gelombang otak dan pelepasan berbagai hormon di seluruh tubuh.  

Efeknya pada otak dapat menjadikan tenang atau merangsang sistem 

saraf, serta mungkin membantu dalam menormalkan sekresi hormon. 

Menghirup minyak esensial dapat meredakan gejala pernafasan, sedangkan 

aplikasi lokal minyak yang diencerkan dapat membantu untuk kondisi 

tertentu. Pijat dikombinasikan dengan minyak esensial memberikan relaksasi, 

serta bantuan dari rasa nyeri, kekuatan otot dan kejang. Beberapa minyak 

esensial yang  diterapkan pada kulit dapat menjadi anti mikroba, antiseptik, 

anti jamur, atau anti inflamasi (Posadzki et al, 2012). 

3. Manfaat Arometerapi 

Beberapa manfaat minyak aromaterapi (esensial oil) :  

1) Lavender,  dianggap  paling  bermanfaat  dari  semua  minyak  astiri.  

Lavender dikenal untuk membantu meringankan nyeri, sakit kepala, 

insomnia, ketegangan dan stress (depresi) melawan kelelahan dan 

mendapatkan untuk relaksasi, merawat agar tidakinfeksi paru-paru, sinus, 

termasuk jamur vaginal, radang tenggorokan, asma, kista dan peradangan 

lain. Meningkatkan daya tahan tubuh, regenerasi sel, luka terbuka, infeksi 

kulit dan sangat nyaman untuk kulit bayi, dll.  

2) Jasmine : Pembangkit gairah cinta, baik untuk kesuburan wanita 
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mengobati impotensi, anti depresi, pegal linu, sakit menstruasi dan radang 

selaput lendir.  

3) Orange : Baik untuk kulit berminyak, kelenjar getah bening tak 

lancar,debar jantung tak teratur dan tekanan darah tinggi.  

4) Peppermint : Membasmi bakteri, virus dan parasit yang bersarang di 

pencernaan. Melancarkan penyumbatan sinus dan paru, mengaktifkan 

produksi minyak dikulit, menyembuhkan gatal-gatal karena kadas/kurap, 

herpes, kudis karena tumbuhan beracun.  

5) Rosemary : Salah satu aroma yang manjur memperlancar peredaran darah, 

menurunkan kolesterol, mengendorkan otot, reumatik, menghilangkan 

ketombe, kerontokan rambut, membantu mengatasi kulit kusam sampai di 

lapisan terbawah. Mencegah kulit  kering, berkerut yang menampakkan 

urat-urat kemerahan.  

6) Sandalwood : Menyembuhkan infeksi saluran kencing dan alat 

kelamin, mengobati radang dan luka bakar, masalah tenggorokan, 

membantu mengatasi sulit tidur dan menciptakan ketenangan hati.  

7) Green tea : Berperan sebagai tonik kekebalan yang baik mengobati 

penyakit paru-paru, alat kelamin, vagina, sinus, inveksi mulut, inveksi 

jamur, cacar air, ruam saraf serta melindungi kulit karena radiasi bakar 

selama terapi kanker.  

8) Ylang-Ylang/ Kenanga : Bersifat menenangkan, melegakan sesak nafas, 

berfungsi sebagai tonik rambut sekaligus sebagai pembangkit rasa cinta.  
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9) Lemon : Selain baik untuk kulit berminyak, berguna pula sebagai zat 

antioksidan, antiseptik, melawan virus dan infeksi bakteri, mencegah 

hipertensi, kelenjar hati dan limpa yang tersumbat, memperbaiki 

metabolisme, menunjang system kekebalan tubuh serta memperlambat 

kenaikan berat badan.  

10)Frangipani/ Kamboja : Bermanfaat untuk TBC pengobatan, antara lain, 

bias untuk mencegah pingsan, radang usus, disentri, basiler, gangguan 

pencernaan, gangguan penyerapan makanan pada anak, radang hati, 

radang saluran napas, jantung berdebar, cacingan, sembelit, kencing 

nanah, beri-beri, kapalan, kaki pecah-pecah, sakit gigi, tertusuk duri atau 

beling, bisul dan patekan. Aromaterapi dari wewangian ini melambangkan 

kesempurnaan. Ini dapat digunakan untuk meditasi dan memberikan 

suasana hening yang mendalam.  

11)Strawberry : Dapat meningkatkan selera makan, mengurangi penyakit 

jantung, tekanan darah tinggi dan kanker.   

12)Appel : Dapat menyembuhkan mabuk, diare, menguatkan sistem 

pencernaan, menjernihkan pikiran, mengurangi gejala panas dalam.  

13) Vanilla : Dengan aroma yang lembut dan hangat mampu menenangkan 

pikiran.  

14) Opium : Menggembirakan, memberi energi dan semangat tertentu.  

15)Coconut : Memberikan efek ketenangan, menghilangkan stress, mampu 

mempertahankan keremajaan kulit wajah sehingga wajah selalu nampak 
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bersinar sepanjang masa.  

16)Sakura: Di antaranya, disentri, demam, muntah, batuk darah, keputihan, 

tumor, insomnia, mimisan, sakit kepala, hipertensi.  

Dari uraian aromaterapi dan manfaatnya, aromaterapi yang mempunyai 

manfaat meringankan nyeri adalah jenis aromaterapi lavender. Minyak 

lavender di ekstrak dari tanaman yang disebut lavandula angustifolia. Dari 

semua aromaterapi, lavender dianggap paling bermanfaat dari semua minyak 

atsiri. 

4. Bunga Lavender 

Nama lavender berasal dari bahasa latin “lavera” yang berarti 

menyegarkan dan orang-orang Roma telah memakainya sebagai parfum dan 

minyak mandi sejak zaman dahulu. Bunga lavender memiliki 25-30 spesies, 

beberapa diantaranya adalah lavandula angustifolia, lavandula lattifolia, 

lavandula stoechas. Penampakan bunga ini adalah berbentuk kecil, berwarna 

ungu kebiruan, dan tinggi tanaman mencapai 72 cm. Asal tumbuhan ini 

adalah dari wilayah selatan Laut Tengah sampai Afrika tropis dan ke arah 

timur sampai India. Tanaman ini tumbuh baik pada daerah dataran tinggi, 

dengan ketinggian berkisar antara 600-1.350 m di atas permukaan laut. 

Minyak lavender memiliki banyak potensi karena terdiri atas beberapa 

kandungan. Menurut penelitian dalam 100 gram minyak lavender tersusun 

atas beberapa kandungan, seperti : minyak esensial (13%), alpha-pinene 

(0,22%), camphene (0,06%), beta-myrcene (5,33%),p-cymene (0,3%), 
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limonene (1,06%), cineol (0,51%), linalool (26,12%), borneol (1,21%), 

terpinen-4-o1 (4,64%), linail acetate (26,32%), geranyl acetate (2,14%), dan 

caryophyllene (7,55%). Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kandungan utama dari bunga lavender adalah linail asetat dan linalool 

(C10H18O) (McLain DE, 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Bunga Lavender 

 

5. Teknik Pemberian Aromaterapi 

Teknik pemberian aroma terapi bisa digunakan dengan cara :  

1) Inhalasi : biasanya dianjurkan untuk masalah dengan pernafasan dan dapat 

dilakukan dengan menjatuhkan beberapa tetes minyak esensial ke dalam 

mangkuk air mengepul. Uap tersebut kemudian dihirup selama beberapa 

saat, dengan efek yang ditingkatkan dengan menempatkan handuk diatas 

kepala dan mangkuk sehingga membentuk tenda untuk menangkap udara 

yang dilembabkan dan bau.  
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2) Massage/pijat: Menggunakan minyak esensial aromatic dikombinasikan 

dengan minyak dasar yang dapat menenangkan atau merangsang, 

tergantung pada minyak yang digunakan. Pijat minyak esensial dapat 

diterapkan ke area masalah tertentu atau ke seluruh tubuh.  

3) Difusi : Biasanya digunakan untuk menenangkan saraf atau mengobati 

beberapa masalah pernafasan dan dapat dilakukan dengan penyemprotan 

senyawa yang mengandung minyak ke udara dengan cara yang sama 

dengan udara freshener. Hal ini juga dapat dilakukan dengan 

menempatkan beberapa tetes minyak esensial dalam diffuser dan 

menyalakan sumber panas. Duduk dalam jarak tiga kaki dari diffuser, 

pengobatan biasanya berlangsung sekitar 30 menit.  

4) Kompres : Panas atau dingin yang mengandung minyak esensial dapat 

digunakan untuk nyeri otot dan segala nyeri, memar dan sakit kepala.  

5) Perendaman: Mandi yang mengandung minyak esensial dan berlangsung 

selama 10-20 menit yang direkomendasikan untuk masalah kulit dan 

menenangkan saraf (Craig hospital, 2013).  
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D. Konsep Relaksasi Benson 

1. Definisi 

Relaksasi adalah suatu teknik yang dapat membuat pikiran dan 

tubuh menjadi rileks melalui sebuah proses yang secara progresif akan 

melepaskan ketegangan otot di setiap tubuh (Potter & Perry, 2010). 

Teknik relaksasi berguna dalam berbagai situasi, misalnya nyeri, cemas, 

kurangnya kebutuhan tidur, stres, serta emosi yang ditunjukkan. Relaksasi 

memelihara reaksi tubuh terhadap respon fight or flight, menurunkan rasa 

nyeri, penurunan respirasi, nadi, dan jumlah metabolik, tekanan darah dan 

energi yang digunakan (Potter & Perry, 2010).  

a. Efek Relaksasi  

Adapun efek relaksasi menurut Potter & Perry (2010), relaksasi 

memiliki beberapa manfaat, yaitu: menurunkan nadi, tekanan darah, 

dan pernapasan; penurunan konsumsi oksigen; penurunan ketegangan 

otot; penurunan kecepatan metabolisme, peningkatan kesadaran; 

kurang perhatian terhadap stimulus lingkungan; tidak ada perubahan 

posisi yang volunteer; perasaan damai dan sejahtera; periode 

kewaspadaan yang santai, terjaga, dan dalam.  
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b. Macam – Macam Teknik Relaksasi  

1) Napas Dalam  

Latihan pernapasan terdiri atas latihan dan praktik 

pernapasan yang dirancang dan dijalankan untuk mencapai 

ventilasi yang lebih terkontrol (Smeltzer & Bare, 2009).  

2) Relaksasi Otot Progresif   

Relaksasi otot progresif merupakan teknik relaksasi yang 

terdiri atas penegangan dan pelepasan otot tubuh secara berurutan 

dan individu yang melakukan teknik ini dapat merasakan 

perbedaanya. Relaksasi progresif sangat baik dilakukan bila 

pasien dalam posisi berbaring pada bantalan yang lunak atau 

lantai dan di ruang yang tenang (Smeltzer & Bare, 2009).  

3) Biofeedback  

Biofeedback merupakan terapi perilaku yang dilakukan 

dengan memberikan individu informasi tentang respon fisiologis. 

Terapi ini untuk menghasilkan relaksasi dalam dan sangat efektif 

untuk mengatasi ketegangan otot dan nyeri kepala. Teknik ini 

merupakan teknik yang digunakan untuk membiasakan perilaku 

otomatis manusia (Smeltzer & Bare, 2009).  
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4) Relaksasi Benson  

Relaksasi benson merupakan pengembangan metode 

respon relaksasi dengan melibatkan faktor keyakinan pasien, yang 

dapat menciptakan suatu lingkungan internal sehingga dapat 

membantu pasien dalam mencapai kondisi kesehatan dan 

kesejahteraan yang lebih tinggi (Purwanto, 2006). 

Pengertian lain relaksasi benson merupakan terapi 

religius yang melibatkan faktor keyakinan agama. Pada masa 

lansia ini cenderung untuk lebih mendekatkan diri kepada tuhan 

sehingga teknik relaksasi yang tepat untuk dilakukan dalam 

menangani masalah kesehatan pada lansia (Inayati, 2012). 

Relaksasi Benson dikembangkan oleh Benson di 

Harvard’s Thorndike Memorial Laboratory dan Benson’s 

Hospital. Relaksasi Benson dapat dilakukan sendiri, bersama-

sama, atau bimbingan mentor. Relaksasi Benson merupakan 

teknik relaksasi yang digabungkan dengan keyakinan yang dianut 

oleh pasien. Formula kata-kata atau kalimat tertentu yang dibaca 

berulangulang dengan melibatkan unsur keimanan dan keyakinan 

akan menimbulkan respon relaksasi yang lebih kuat dibandingkan 

dengan hanya relaksasi tanpa melibatkan unsur keyakinan. 

Keyakinan pasien tersebut memiliki makna menenangkan 

(Benson & Proctor, 2000).  
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Benson & Proctor (2000) menjelaskan relaksasi benson 

terdiri dari empat komponen dasar yaitu:  

a) Suasana tenang  

Suasana yang tenang membantu efektivitas 

pengulangan kata atau kelompok kata dan dengan demikian 

mempermudah menghilangkan pikiran-pikiran yang 

mengganggu.  

b) Perangkat mental  

Untuk memindahkan pikiran-pikiran yang berorientasi 

pada hal-hal yang logis dan yang berada di luar diri 

diperlukan suatu rangsangan yang konstan yaitu satu kata 

atau frase singkat yang diulang-ulang dalam hati sesuai 

dengan keyakinan. Kata atau frase yang singkat merupakan 

fokus dalam melakukan relaksasi benson. Fokus terhadap 

kata atau frase singkat akan meningkatkan kekuatan dasar 

respon relaksasi dengan memberi kesempatan faktor 

keyakinan untuk memberi pengaruh terhadap penurunan 

aktivitas saraf simpatik.  

Mata biasanya terpejam apabila tengah mengulang 

kata atau frase singkat. Relaksasi benson dilakukan 1 atau 2 

kali sehari selama antara 10 menit. Waktu yang baik untuk 
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mempraktikkan relaksasi benson adalah sebelum makan atau 

beberapa jam sesudah makan, karena selama melakukan 

relaksasi, darah akan dialirkan ke kulit, otot-otot ekstremitas, 

otak, dan menjauhi daerah perut, sehingga efeknya akan 

bersaing dengan proses makan (Benson & Proctor, 2000).  

c) Sikap pasif  

Apabila pikiran-pikiran yang mengacaukan muncul, 

pikiran tersebut harus diabaikan dan perhatian diarahkan lagi 

ke pengulangan kata atau frase singkat sesuai dengan 

keyakinan. Tidak perlu cemas seberapa baik melakukannya 

karena hal itu akan mencegah terjadinya respon relaksasi 

benson. Sikap pasif dengan membiarkan hal itu terjadi 

merupakan elemen yang paling penting dalam 

mempraktikkan relaksasi benson.  

d) Posisi nyaman  

Posisi tubuh yang nyaman adalah penting agar tidak 

menyebabkan ketegangan otot-otot. Posisi tubuh yang 

digunakan, biasanya dengan duduk atau berbaring di tempat 

tidur. Relaksasi memerlukan pengendoran fisik secara 

sengaja, dalam relaksasi benson akan digabungkan dengan 

sikap pasrah. Sikap pasrah ini merupakan respon relaksasi 
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yang tidak hanya terjadi pada tataran fisik saja tetapi juga 

psikis yang lebih mendalam. Sikap pasrah ini merupakan 

sikap menyerahkan atau menggantungkan diri secara 

totalitas, sehingga ketegangan yang ditimbulkan oleh 

permasalahan hidup dapat ditolerir dengan sikap ini. 

Menyebutkan pengulangan kata atau frase secara ritmis dapat 

membuat tubuh menjadi rileks. Pengulangan tersebut harus 

disertai dengan sikap pasif terhadap rangsang baik dari luar 

maupun dari dalam. Sikap pasif dalam konsep religius dapat 

diidentikkan dengan sikap pasrah kepada Tuhan (Smeltzer & 

Bare, 2009).  

Beberapa penelitian tentang ilmu kedokteran holistik 

yang dilakukan oleh Herbert Benson, seorang ahli ilmu 

kedokteran dari Harvard. Setelah melakukan riset selama 

bertahun-tahun bersama koleganya di Universitas Harvard 

dan Universitas Boston, dia mendapati bahwa kekuatan 

mental seseorang punya peran yang sangat besar dalam 

membantu kesembuhan seseorang dari berbagai macam 

penyakit. Dalam bukunya yang berjudul  

Relaxation Response (terjemahannya berjudul 

Respons Relaksasi), Benson menunjukkan bahwa ternyata 

mantra-mantra yakni formula tertentu yang dibaca berulang-
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ulang mempunyai efek menyembuhkan berbagai penyakit, 

khususnya tekanan darah tinggi dan penyakit jantung 

(Sholeh, 2006).  

Dalam Agama Islam, kalimat yang dapat dibaca 

berulangulang yaitu dzikir. Kalimat dzikir tersebut antara 

lain adalah kalimat laa ilaha illallah, astaghfirullah, dan 

subhanallah. Al-Qur’an memerintahkan kepada umat muslim 

beriman agar melakukan dzikir sebanyak-banyaknya, 

sementara Rasulullah menyatakan bahwa dzikir paling utama 

adalah ucapan laa ilaha illallah. Semakin intensif melakukan 

dzikir sebagai bagian dari pemenuhan perintah Al-Qur’an, 

maka umat muslim beriman juga berhak memperoleh 

penjagaan malaikat, memperoleh curahan rahmat, 

memperoleh ketenangan, dan sekaligus menjadi umat 

kebanggaan Allah SWT (Muhammad, 2014).  

Nyaris semua umat Islam mengenal dan memahami 

arti kalimat tauhid laa ilaha illallah, karena kalimat itu 

terdapat dalam persaksian  (syahadat) yang diucapkan 

seseorang ketika menekadkan dirinya untuk memeluk agama 

Islam. Setiap kali seorang muslim mendirikan salat, ia pun 

pasti membawa kalimat tauhid yang biasa dibaca saat 

tasyahud. Banyak keutamaan yang terkandung dalam kalimat 
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tersebut, karena kalimat itu merupakan pondasi keberimanan 

seseorang kepada Allah (Saleh, 2018). 

Proses zikir dengan mengucapkan kalimat yang 

mengandung huruf jahr, seperti kalimat tauhid (laa ilaha 

illallah) akan meningkatkan pembuangan CO2 dalam paru-

paru. Kalimat laa ilaha illallah mengandung enam huruf 

kategori jahr. Huruf-huruf jahr yang dilafalkan secara tepat 

dapat mengeluarkan karbon dioksida jauh lebih banyak 

dibandingkan jenis huruf lain dari sisi pelafalan. Diameter 

pembuluh darah otak sesaat akan mengalami pengecilan 

ketika seseorang berzikir. Suplai aliran darah (penurunan 

kadar oksigen dan glukosa) ke jaringan otak mengalami 

penurunan.  

Keadaan ini segera direspon oleh otak dengan refleks 

menguap, yang secara besar-besaran memasukkan oksigen 

melalui paru menuju otak disertai pelebaran diameter 

pembuluh darah. Akibatnya, suplai oksigen dan glukosa ke 

dalam jaringan otak meningkat pesat. Kondisi ini akan 

merevitalisasi semua unsur seluler dan mikroseluler yang 

berdampak pada kekuatan dan daya hidup sel otak (Saleh, 

2018).  
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Berdasarkan pengamatan empiris yang dilakukan oleh 

Dr. Arman Yurisaldi Saleh, Sp.S, beliau memberikan saran 

kepada para pasien untuk berzikir dan memohon ampunan 

kepada Allah dengan kalimat yang mengandung banyak 

huruf jahr, ternyata tampilan klinis atau kondisi kesehatan 

mereka semakin baik, bahkan beberapa pasien merasa jauh 

lebih sehat. Keberserahan diri dapat mempengaruhi kondisi 

jiwa seseorang, sehingga ia menjadi lebih rileks dan nyaman. 

Zikir yang dilatunkan dengan pelafalan yang benar, juga 

disertai pemahaman terhadap maknanya, memberikan efek 

yang sangat baik terhadap kondisi jiwa seseorang (Saleh, 

2018).  

Kalimat astaghfirullah juga dijelaskan oleh Syeikh 

Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa istighfar 

adalah berharap ampunan. Kalimat tersebut tergolong jenis 

doa, permohonan, dan seringkali berkaitan dengan taubat 

(Haqqy, 2013). Sedangkan untuk kalimat subhanallah adalah 

sebuah ungkapan yang sering diucapkan dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai ungkapan rasa takjub (Mujieb & Ismail, 

2009).  

Dalam Agama Kristen, tidak ada bacaan khusus 

seperti dzikir dalam agama Islam. Pada ajaran Kristiani, doa 
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yang diucapkan biasanya spontan melalui kata-kata sendiri 

dan merupakan ungkapan doa yang keluar dari hati. Ada 

tujuh unsur dalam berdoa dalam ajaran Kristiani. Pertama 

memuliakan nama Tuhannya, kedua mensyukuri nikmat, 

ketiga memaafkan orang lain, keempat mengakui dosanya, 

kelima berdoa secara spesifik mengenai permintaanya, 

keenam menyerahkan segalanya pada Tuhan, dan yang 

terakhir menutup doa dalam nama Tuhan Yesus (Borst, 

2006).   

Dalam Agama Katolik, doa yang paling sering 

diucapkan adalah doa Bapa Kami, Salam Maria, dan 

Kemuliaan. Selain itu, dalam berdoa umat Katolik biasanya 

disertai dengan membuat tanda salib. Tanda salib dibuat 

menggunakan jari tangan kanan (boleh jari telunjuk, atau 

keempat jari dikuncupkan jadi satu) mulai dari dahi, bahu 

depan sebelah kiri, bahu depan sebelah kanan, dan di tengah-

tengah dada bagian bawah (persis pada tulang dada). Sambil 

melakukan tanda salib, umat Katolik akan menyebut “Dalam 

nama Bapa (tangan di dahi), Putra (bahu kirikanan), dan Roh 

Kudus (dada bawah), Amin”. Tanda salib ini menjadi 

permulaan dan akhir dari doa, ibadat, dan misa pada agama 

Katolik. Seringkali, umat Katolik juga menggunakan tanda 
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salib sebelum mulai ujian, pertandingan, dan peristiwa yang 

membutuhkan doa lainnya (Supranto, 2013).  

Dalam Agama Hindu, doa yang dibaca untuk meminta 

kebajikan dan juga doa yang dipakai sebelum meditasi 

adalah “Om wiswàni dewa sawitar duri tàni parà suwa yad 

bhadram tanna à suwa”, yang artinya “Ya Tuhan, Sawitar, 

usirlah jauh-jauh segala kekuatan jahat. Berikanlah hamba 

yang terbaik”. Selain itu, doa yang dibaca untuk memohon 

perlindungan dan juga baik diucapkan ketika sakit adalah 

“Om Trayambhakam yajàmahe sugandhim pusti wardhanam 

unwarukam iwa bandhanàt mrtyor muksiya màmrtàt”, yang 

artinya “Ya Tuhan, hamba memuja Hyang 

Trayambhaka/Rudra yang menyebarkan keharuman dan 

memperbanyak makanan. Semoga Ia melepaskan hamba 

seperti buah mentimun dari batangnya, melepaskan dari 

kematian dan bukan dari kekekalan” (Redaksi Pustaka 

Manikgeni, 2011).  

Dalam Agama Buddha, umatnya menyatakan ketaatan 

dan kesetiaan mereka kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha 

dengan kata-kata dalam suatu rumusan kuno yang sederhana, 

namun menyentuh hati, yang terkenal dengan nama Tisarana 

(Tiga Perlindungan). Hal inilah yang menjadi panduan bagi 
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umat Buddha dalam menjalani kehidupan yang terarah dalam 

mengenal Tuhan sehingga rumusan itu berbunyi: “Buddham 

saranam gacchâmi” (Aku berlindung kepada Buddha), 

“Dhammam saranam gacchâmi” (Aku berlindung kepada 

Dhamma), dan “Sangham saranam gacchâmi” (Aku 

berlindung kepada Sangha) (Toharuddin, 2016).  

Relaksasi benson dilakukan dengan melakukan 

inspirasi panjang yang nantinya akan menstimulasi secara 

perlahan-lahan reseptor regang paru karena inflamasi paru. 

Keadaan ini memberikan sinyal yang kemudian dikirim ke 

medulla oblongata yang akan memberikan informasi tentang 

peningkatan aliran darah. Informasi ini akan diteruskan ke 

batang otak, akibatnya saraf parasimpatis mengalami 

peningkatan aktivitas dan saraf simpatis mengalami 

penurunan aktivitas pada kemoreseptor, sehingga 

peningkatan tekanan darah dan inflamasi paru akan 

menurunkan frekuensi denyut jantung dan terjadi vasodilatasi 

pada sejumlah pembuluh darah (Rice, 2006).  

Saat seseorang mengalami ketegangan yang bekerja 

adalah sistem saraf simpatis. Aktivasi sistem saraf simpatis 

akan mengakibatkan terjadinya peningkatan frekuensi 

jantung, peningkatan nadi, dilatasi arteri koronaria, dilatasi 
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pupil, dilatasi bronkus dan meningkatkan aktivasi mental, 

sedangkan pada waktu rileks yang bekerja adalah sistem 

saraf parasimpatis, dengan demikian relaksasi dapat menekan 

rasa tegang, sehingga timbul perasaan rileks dan 

penghilangan. Perasaan rileks akan diteruskan ke 

hipotalamus untuk menghasilkan Corticotropin Releasing 

Hormone (CRH) dan Corticotropin Releasing Hormone 

(CRH) mengaktifkan anterior pituitary untuk mensekresi 

encephalin dan endorphin yang berperan sebagai 

neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati sehingga 

menjadi rileks dan senang.  

Di samping itu, pada anterior pituitary sekresi 

Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) menurun, kemudian 

Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) mengontrol adrenal 

cortex untuk mengendalikan sekresi kortisol. Menurunnya 

kadar Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) dan kortisol 

menyebabkan stres dan ketegangan menurun (Sholeh, 2006).  
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2. Manfaat  

Manfaat dari terapi benson adalah mengurangi stress, menurunkan 

tekanan darah, merelaksasikan tubuh hal ini terjadi karena saat melakukan 

relaksasi benson tubuh akan menurunkan kadar kortisol dalam tubuh yang 

merupakan hormon stress yang berkontribusi besar dalam perubahan 

tekanan darah dan stress (Aryana, 2013). 

Terapi Benson merupakan teknik relaksasi pernafasan dengan 

melibatkan keyakinan yang mengakibatkan penurunan terhadap konsumsi 

oksigen oleh tubuh dan otot-otot tubuh menjadi rileks sehingga 

menimbulkan perasaan tenang dan nyaman. Apabila O2 dalam otak 

tercukupi maka manusiadalam kondisi seimbang. Kondisi ini akan 

menimbulkan keadaan rileks secara umum pada manusia. Perasaan rileks 

akan diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan conticothropin 

releaxing factor (CRF). 

CRF akan merangsang kelenjar dibawah otak untuk meningkatkan 

produksi proopiod melanocorthin (POMC) sehingga produksi enkephalin 

oleh medulla adrenal meningkat. Kelenjar dibawah otak juga 

menghasilkan β endorphine sebagai neurotransmitter (Yusliana, 2015). 

Endorphine muncul dengan cara memisahkan diri dari deyoxyribo nucleid 

acid (DNA) yaitu substansi yang mengatur kehidupan sel dan memberikan 

perintah bagi sel untuk tumbuh atau berhenti tumbuh. Pada permukaan sel 

terutama sel saraf terdapat area yang menerima endorphine.  
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Ketika endorphine terpisah dari DNA, endorphine membuat 

kehidupan dalam situasi normal menjadi tidak terasa menyakitkan. 

Endorphine mempengaruhi impuls nyeri dengan cara menekan pelepasan 

neurotransmitter di presinap atau menghambat impuls nyeri dipostsinap 

sehingga rangsangan nyeri tidak dapat mencapai kesadaran dan sensorik 

nyeri tidak dialami (Solehati & Kokasih, 2015). 

3. Prosedur Relaksasi Benson (Purwanto, 2006), dapat dilihat pada 

uraian dibawah ini: 

a) Posisikan pasien pada posisi yang nyaman 

b) Instruksikan pasien memejamkan mata 

c) Instruksikan pasien untuk tenang dan tetap rileks 

d) Instruksikan pasien untuk melakukan nafas dalam lewat hidung, tahan 

selama 3 detik lalu hembuskan lewat mulut distertai dengan 

mengucapkan dzikir (Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar) 

e) Instruksikan pasien untuk untuk membuang pikiran negatif, dan tetap 

fokus pada nafas dalam dan dzikir yang diucapkan 

f) Lakukan selama ± 10 menit 

g) Instruksikan pasien untuk mengakhiri relaksasi dengan tetap menutup 

mata selama 2 menit lalu membuka mata dengan perlahan 



 
 

68 
 

E. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bagan 2.2 Alur Penelitian 

 

Indikasi  1. Klien berumur 15 s/d 50 thn 

 2. Laki laki / perempuan 

 3. Fraktur Extrimitas 
 4. Fraktur tertutup 

5. belum dapat obat farmakologi 

6. bersedia jadi responden 
7. nyeri ringan  

dll 

 

Fraktur 

Imform Konsen 

Edukasi 

Klien 

Kontra Indikasi   

1. Klien berumur < 15 > 50 thn 

      2. dll 

 

Skala Pre Test 

Tindakan Inovativ 

Skala Post Test 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Bagan 2.3 Kerangka Konsep 

 

G. Hipotesis 

Ada Penurunan skala nyeri pada pasien fraktur setelah diberikan 

intervensi Aromaterapi Lavender kombinasi Relaksasi Benson. 

Sebelum diberikan intervensi responden terlebih dahulu dilakukan 

pengukuran pre skala nyeri, selanjutnya diberikan intervensi 

Aromaterapi Lavender Kombinasi Relaksasi Benson dilakukan 

selama 10-15 menit 

Setelah dilakukan intervensi selanjutnya dilakukan pengukuran post 

test intervensi dengan hasil yang diharapkan Intensitas Nyeri Fraktur 

menurun setelah intervensi 

Pasien Frakur yang mengalami Nyeri yang bersedia mengikuti 

penelitian akan dijelasan manfaat, maksud dan tujuan penelitian, 

selanjutnya responden akan diberikan lembar inform consent 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan dalam proses 

keperawatan, untuk itu diperlukan kecermatan dan ketelitian tentang 

masalahmasalah klien sehingga dapat memberikan arah terhadap tindakan 

keperawatan. Keberhasilan proses keperawatan sangat bergantuang pada tahap 

ini. Tahap ini terbagi atas: (Arif Muttaqin, 2008)  

a. Pengumpulan Data  

1)  Anamnesa   

a) Identitas Klien  

Meliputi nama, jenis kelamin, umur, alamat, agama, bahasa 

yang dipakai, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi, 

golongan darah, no. register, tanggal masuk rumah sakit, diagnosa 

medis.  

b) Keluhan Utama  

Pada umumnya keluhan utama pada kasus fraktur adalah rasa 

nyeri. Nyeri tersebut bisa akut atau kronik tergantung dan lamanya 

serangan. Untuk memperoleh pengkajian yang lengkap tentang rasa 

nyeri klien digunakan:  
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(1) Provoking Incident: apakah ada peristiwa yang menjadi faktor 

memperberat dan faktor yang memperingan/ mengurangi nyeri  

(2) Quality of Pain: seperti apa rasa nyeri yang dirasakan atau 

digambarkan klien. Apakah seperti terbakar, berdenyut, atau 

menusuk.  

(3) Region : radiation, relief: apakah rasa sakit bisa reda, apakah rasa 

sakit menjalar atau menyebar, dan dimana rasa sakit  

terjadi.  

(4) Severity (Scale) of Pain: seberapa jauh rasa nyeri yang dirasakan 

klien, bisa berdasarkan  skala nyeri atau klien menerangkan 

seberapa jauh rasa sakit mempengaruhi kemampuan fungsinya.  

(5) Time: berapa lama nyeri berlangsung, kapan, apakah  

bertambah buruk pada malam hari atau siang hari.  

c)  Riwayat Penyakit Sekarang  

Pengumpulan data yang dilakukan untuk menentukan sebab 

dari fraktur, yang nantinya membantu dalam membuat rencana 

tindakan terhadap klien. Ini bisa berupa kronologi terjadinya penyakit 

tersebut sehingga nantinya bisa ditentukan kekuatan yang terjadi dan 

bagian tubuh mana yang terkena. Selain itu, dengan mengetahui 

mekanisme terjadinya kecelakaan bisa diketahui luka kecelakaan 

yang lain   
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d)  Riwayat Penyakit Dahulu  

Pada pengkajian ini ditemukan kemungkinan penyebab 

fraktur dan memberi petunjuk berapa lama tulang tersebut akan 

menyambung. Penyakit-penyakit tertentu seperti kanker tulang yang 

menyebabkan fraktur patologis yang sering sulit untuk menyambung. 

Selain itu, penyakit diabetes dengan luka di kaki sangat beresiko 

terjadinya osteomyelitis akut maupun kronik dan juga diabetes 

menghambat proses penyembuhan tulang   

e)  Riwayat Penyakit Keluarga  

  Penyakit keluarga yang berhubungan dengan penyakit tulang 

merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya fraktur, seperti 

diabetes, osteoporosis yang sering terjadi pada beberapa keturunan, 

dan kanker tulang yang cenderung diturunkan secara genetik   

f) Riwayat Psikososial  

Merupakan respons emosi klien terhadap penyakit yang 

dideritanya dan peran klien dalam keluarga dan masyarakat serta 

respon atau pengaruhnya dalam kehidupan sehari-harinya baik dalam 

keluarga ataupun dalam masyarakat   
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g) Pola-Pola Fungsi Kesehatan  

(1) Pola Persepsi dan Tata Laksana Hidup Sehat  

Pada kasus fraktur akan timbul ketidakadekuatan akan terjadinya 

kecacatan pada dirinya dan harus menjalani penatalaksanaan 

kesehatan untuk membantu penyembuhan tulangnya. Selain itu, 

pengkajian juga meliputi kebiasaan hidup klien seperti 

penggunaan obat steroid yang dapat mengganggu metabolisme 

kalsium, pengkonsumsian alkohol yang bisa mengganggu 

keseimbangannya dan apakah klien melakukan olahraga atau 

tidak  

(2) Pola Nutrisi dan Metabolisme  

Pada klien fraktur harus mengkonsumsi nutrisi melebihi 

kebutuhan sehari-harinya seperti kalsium, zat besi, protein, vit. C 

dan lainnya untuk membantu proses penyembuhan tulang. 

Evaluasi terhadap pola nutrisi klien bisa membantu menentukan 

penyebab masalah muskuloskeletal dan  

mengantisipasi komplikasi dari nutrisi yang tidak adekuat 

terutama kalsium atau protein dan terpapar sinar matahari yang 

kurang merupakan faktor predisposisi masalah  

muskuloskeletal terutama pada lansia. Selain itu juga obesitas 

juga menghambat degenerasi dan mobilitas klien.  
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(3) Pola Eliminasi  

Untuk kasus multiple fraktur, misalnya fraktur humerus dan 

fraktur tibia tidak ada gangguan pada pola eliminasi, tapi 

walaupun begitu perlu juga dikaji frekuensi, konsistensi, warna 

serta bau feces pada pola eliminasi alvi. Sedangkan pada pola 

eliminasi uri dikaji frekuensi, kepekatannya, warna, bau, dan 

jumlah. Pada kedua pola ini juga dikaji ada kesulitan atau tidak.   

(4) Pola Tidur dan Istirahat  

Semua klien fraktur timbul rasa nyeri, keterbatasan gerak, 

sehingga hal ini dapat mengganggu pola dan kebutuhan tidur 

klien. Selain itu juga, pengkajian dilaksanakan pada lamanya 

tidur, suasana lingkungan, kebiasaan tidur, dan kesulitan tidur 

serta penggunaan obat tidur.  

(5) Pola Aktivitas  

Karena timbulnya nyeri, keterbatasan gerak, maka semua bentuk 

kegiatan klien, seperti memenuhi kebutuhan sehari hari menjadi 

berkurang. Misalnya makan, mandi, berjalan  sehingga  

kebutuhan klien perlu banyak dibantu oleh orang  

lain.   
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(6) Pola Hubungan dan Peran  

Klien akan kehilangan peran dalam keluarga dan dalam 

masyarakat. Karena klien harus menjalani rawat inap, klien 

biasanya merasa rendah diri terhadap perubahan dalam 

penampilan, klien mengalami emosi yang tidak stabil.  

(7) Pola Persepsi dan Konsep Diri  

Dampak yang timbul pada klien fraktur yaitu timbul ketidakutan 

akan kecacatan akibat frakturnya, rasa cemas, rasa 

ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas secara  

optimal, dan gangguan citra diri.  

(8) Pola Sensori dan Kognitif  

Pada klien fraktur daya rabanya berkurang terutama pada bagian 

distal fraktur, sedang pada indera yang lain tidak timbul 

gangguan. begitu juga pada kognitifnya tidak mengalami 

gangguan. Selain itu juga, timbul rasa nyeri  

akibat fraktur.  

(9) Pola Reproduksi Seksual  

Dampak pada klien fraktur yaitu, klien tidak bisa melakukan 

hubungan seksual karena harus menjalani rawat inap dan 

keterbatasan gerak serta rasa nyeri yang dialami klien.  
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(10) Pola Penanggulangan Stress  

Pada klien fraktur timbul rasa cemas tentang keadaan dirinya, 

yaitu ketidakutan timbul kecacatan pada diri dan fungsi 

tubuhnya. Mekanisme koping yang ditempuh klien bisa tidak  

efektif  

(11) Pola Tata Nilai dan Keyakinan  

Untuk klien fraktur tidak dapat melaksanakan kebutuhan 

beribadah dengan baik terutama frekuensi dan konsentrasi. Hal 

ini bisa disebabkan karena nyeri dan keterbatasan gerak klien.  

2) Pemeriksaan Fisik  

Dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan umum (status 

generalisata) untuk mendapatkan gambaran umum dan pemeriksaan 

setempat (lokalis). Hal ini perlu untuk dapat melaksanakan total care 

karena ada kecenderungan dimana spesialisasi hanya memperlihatkan 

daerah yang lebih sempit tetapi lebih mendalam.   

a)  Gambaran Umum  

Perlu menyebutkan:  

(1) Keadaan umum: baik atau buruknya yang dicatat adalah tanda-

tanda, seperti:  

a) Kesadaran penderita:  
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- Composmentis: berorientasi segera dengan orientasi 

sempurna  

-    Apatis : terlihat mengantuk tetapi mudah dibangunkan dan 

pemeriksaan penglihatan , pendengaran dan perabaan 

normal  

-    Sopor: dapat dibangunkan bila dirangsang dengan kasar 

dan terus menerus  

-    Koma: tidak ada respon terhadap rangsangan  

-   Somnolen: dapat dibangunkan bila dirangsang dapat disuruh 

dan menjawab pertanyaan, bila rangsangan berhenti 

penderita tidur lagi.  

b) Kesakitan, keadaan penyakit: akut, kronik, ringan, sedang, 

berat dan pada kasus fraktur biasanya akut, spasme otot, dan 

hilang rasa.  

c) Tanda-tanda vital tidak normal karena ada gangguan baik 

fungsi maupun bentuk.  

d) Neurosensori, seperti kesemutan, kelemahan, dan deformitas.  

e) Sirkulasi, seperti hipertensi (kadang terlihat sebagai respon 

nyeri/ansietas), hipotensi ( respon terhadap kehilangan darah), 

penurunan nadi pada bagian distal yang cidera, capilary refil 
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melambat, pucat pada bagian yang terkena, dan masa 

hematoma pada sisi cedera.  

b) Keadaan Lokal  

 Pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal adalah sebagai berikut :  

(1) Look (inspeksi)  

Perhatikan apa yang dapat dilihat antara lain sebagai berikut :  

(a) Sikatriks (jaringan parut baik yang alami maupun buatan 

seperti bekas operasi).  

(b) Fistula warna kemerahan atau kebiruan (livide) atau 

hyperpigmentasi.  

(c) Benjolan, pembengkakan, atau cekungan dengan hal-hal 

yang tidak biasa (abnormal)  

(d) Posisi dan bentuk dari ekstrimitas (deformitas)  

(e) Posisi jalan (gait, waktu masuk ke kamar periksa)  

(2) Feel (palpasi)   

Pada waktu akan palpasi, terlebih dahulu posisi penderita 

diperbaiki mulai dari posisi netral (posisi anatomi). Pada dasarnya 

ini merupakan pemeriksaan yang memberikan informasi dua 

arah, baik pemeriksa maupun klien. Yang perlu dicatat adalah:  

(a) Perubahan suhu disekitar trauma (hangat) dan kelembaban 

kulit. Capillary refill time Normal (3 – 5) detik  
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(b) Apabila ada pembengkakan, apakah terdapat fluktuasi atau 

oedema terutama disekitar persendian  

(c) Nyeri tekan (tenderness), krepitasi, catat letak kelainan (1/3 

proksimal, tengah, atau distal)  

(d) Otot: tonus pada waktu relaksasi atau kontraksi, benjolan 

yang terdapat di permukaan atau melekat pada tulang. Selain 

itu juga diperiksa status neurovaskuler. Apabila ada 

benjolan, maka sifat benjolan perlu dideskripsikan 

permukaannya, konsistensinya, pergerakan terhadap dasar 

atau  permukaannya, nyeri atau tidak, dan ukurannya.  

Kekuatan otot : otot tidak dapat berkontraksi (1), kontraksi 

sedikit dan ada tekanan waktu jatuh (2), mampu menahan 

gravitasi tapi dengan sentuhan jatuh(3), kekuatan otot kurang 

(4), kekuatan otot utuh (5).  

(3) Move (pergerakan terutama lingkup gerak)  

Setelah melakukan pemeriksaan feel, kemudian diteruskan 

dengan menggerakan ekstrimitas dan dicatat apakah terdapat 

keluhan nyeri pada pergerakan. Pencatatan lingkup gerak ini 

perlu, agar dapat mengevaluasi keadaan sebelum dan sesudahnya. 

Gerakan sendi dicatat dengan ukuran derajat, dari tiap arah 

pergerakan mulai dari titik 0 (posisi netral) atau dalam ukuran 
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metrik. Pemeriksaan ini menentukan apakah ada gangguan gerak 

(mobilitas) atau tidak. Pergerakan yang dilihat adalah gerakan 

aktif dan pasif. (Arif Muttaqin, 2008 )  

3) Pemeriksaan Diagnostik  

a) Pemeriksaan Radiologi  

Sebagai penunjang, pemeriksaan yang penting adalah “pencitraan” 

menggunakan sinar rontgen ( Sinar – X ). Untuk mendapatkan 

gambaran 3 dimensi keadaan dan kedudukan tulang yang sulit, maka 

diperlukan 2 proyeksi yaitu AP atau PA dan lateral. Dalam keadaan 

tertentu diperlukan proyeksi tambahan (khusus) ada indikasi untuk 

memperlihatkan pathologi yang dicari karena adanya superposisi. 

Perlu disadari bahwa permintaan Sinar - X harus atas dasar indikasi  

kegunaan. Pemeriksaan penunjang dan hasilnya dibaca sesuai dengan 

permintaan. Hal yang harus dibaca pada Sinar – X mungkin dapat di 

perlukan teknik khusus, seperti hal – hal sebagai berikut. (Arif 

Muttaqin, 2008 )  

(1) Tomografi: menggambarkan tidak satu struktur saja tapi struktur 

yang lain tertutup yang sulit divisualisasi. Pada kasus ini 

ditemukan kerusakan struktur yang kompleks dimana tidak pada 

satu struktur saja tapi pada struktur lain juga mengalaminya.  
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(2) Myelografi: menggambarkan cabang-cabang saraf spinal dan 

pembuluh darah di ruang tulang vertebrae yang mengalami 

kerusakan akibat trauma.  

(3) Arthrografi: menggambarkan jaringan-jaringan ikat yang rusak 

karena ruda paksa.  

(4) Computed Tomografi-Scanning: menggambarkan potongan 

secara transversal dari tulang dimana didapatkan suatu struktur 

tulang yang rusak.  

b) Pemeriksaan Laboratorium                         

(1) Kalsium Serum dan Fosfor Serum meningkat pada tahap 

penyembuhan tulang.  

(2) Alkalin Fosfat meningkat pada kerusakan tulang dan 

menunjukkan kegiatan osteoblastik dalam membentuk tulang. 

Enzim otot seperti Kreatinin Kinase, Laktat Dehidrogenase  

(LDH-5), Aspartat Amino Transferase (AST), Aldolase yang 

meningkat pada tahap penyembuhan tulang  

(3) Hematokrit dan leukosit akan meningkat (Arif Muttaqin, 2008 )  

c) Pemeriksaan lain-lain  

(1) Pemeriksaan mikroorganisme kultur dan test sensitivitas: 

didapatkan mikroorganisme penyebab infeksi.  



82 
 

 
 

(2) Biopsi tulang dan otot: pada intinya pemeriksaan ini sama 

dengan pemeriksaan diatas tapi lebih diindikasikan bila terjadi 

infeksi.  

(3) Elektromyografi: terdapat kerusakan konduksi saraf yang 

diakibatkan fraktur.  

(4) Arthroscopy: didapatkan jaringan ikat yang rusak atau sobek 

karena trauma yang berlebihan.  

(5) Indium Imaging: pada pemeriksaan ini didapatkan adanya 

infeksi pada tulang.  

(6) MRI: menggambarkan semua kerusakan akibat fraktur.  

B. Diagnosa Keperawatan 

Adapun diagnosa keperawatan yang lazim dijumpai pada klien fraktur adalah 

sebagai berikut:  

a. Nyeri akut b/d agen pencedera fisiologis  

b. Gangguan mobilitas fisik b/d Gangguan Muskuloskeletal 

c. Gangguan integritas kulit b/d faktor mekanis 
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C. Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan adalah bagian dari fase pengorganisasian dalam proses 

keperawatan sebagai pedoman untuk mengarahkan tindakan keperawatan dalam 

usaha membantu, meringankan, memecahkan masalah atau untuk memenuhi 

kebutuhan pasien (Setiadi, 2012). Berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan 

Indonesia (SLKI) dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) Tahun 

2018 intervensi pada diagnosa yang muncul seperti di table berikut ini 

Table 3.1 Tabel Intervensi Keperawatan 

No Diagnosa Keperawatan 

Rencana Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 
Intervensi 

1.  Nyeri Akut  berhubungan  

dengan agen pencedera fisiologis 

Di buktikan dengan :  

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: 

Mengeluh nyeri 

Objektif: 

1. Tampak meringis 

2. Bersikap protektif 

3. Gelisah 

4. Frekuensi nadi meningkat 

5. Sulit tidur 

 

 

 

Gejala dan Tanda Minor 

Tujuan: 

 Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama .......... tingkat 

nyeri menurundengan 

kriteria hasil : 

- Meringis menurun 

- Sikap protektif 

menurun 

- Gelisah menurun 

- Frekuensi nadi 

membaik 

- Pola tidur membaik 

 

 

 

 

 

 

- Tekanan darah 

membaik 

A. Manajemen Nyeri  (I.08238) 

Observasi  

1. Identifukasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kuaiitas, intensitas nyeri 
2. Identifikasi skala nyeri   

3. Identifikasi respons nyeri non 

verbal  

4. Identifikasi faktor yang 
memperberat dan 

memperingan nyeri  

5. Identifikasi pengetahuan dan 
keyaninan tentang nyeni 

6. Identifikasi pengaruh budaya 

terhadap respon nyeri 
7. Identifikasi pengaruh nyeri 

pada kualitas hidup 

8. Monitor keberhasilan terapi 

komplementer yang sudah 
diberikan  

 

Terapeutik  

1. Berikan teknik 

nonfarmakologis untuk 
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Subjektif: 

Tidak tersedia 

Objektif: 

1. Tekanan darah meningkat 

2. Pola napas  berubah 

3. Nafsu makan berubah 

4. Proses berpikir terganggu 

5. Menarik diri 

6. Berfokus pada diri sendiri 

 

- Pola napas membaik 

- Nafsu makan 

membaik 

- Proses berpikir 

membaik 

- Perilaku membaik 

 

a. K

e

s

u

l

i

t

a

n

 

t

i

d

u

r

  

 

 

mengurangi rasa nyeri (mis. 
TENS, hipnosis, akupresur, 

terapi musik, biofeedback, 

terapi pijat, aromaterapi, teknik 

imajinasi terbimbing, kompres 
hangat/dingin, terapi bermain)  

2. Kontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri (mis. 
suhu ruangan, pencahayaan, 

kebisingan) 

3. Fasilitasi istirahat dan tidur 

4. Pertimbangkan jenis dan sumber 

nyeri dalam pemilihan strategi 

meredakan nyeri 

Edukasi 

1. Jelaskan penyebab, periode, 
dan pemicu nyeri 

2. Jelaskan strategi meredakan 

nyeri 

3. Anjurkan memonitor nyeri 
secara mandiri 

4. Anjurkan menggunakan 

analgetik secara tepat 
5. Ajarkan teknik non 

farmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi  

Kolaborasi pemberian analgesik 

bila perlu 

 

B. Pemberian Analgesik 

Observasi  

1. Identifikasi karakteristik nyeri 
2. Identifikasi riwayat alergi obat 

3. Identifikasi kesesuaian jenis 

analgesik dengan tingkat 

keparahan nyeri 
4. Monitor tanda-tanda vital 

sebelum dan sesudah 

pemberian analgesik 
5. Monitor efektifitas analgesik 

Terapeutik  

1. Diskusikan jenis analgesik 
yang disukai untuk mencapai 

analgesik optimal, jika perlu 

2. Pertimbangkan penggunaan 
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infus kontinue atauu bolus 
oploid untuk mempertahankan 

kadar dalam serum 

3. Tetapkan target efektifitas 

analgesik untuk 
mengoptimalkan respon pasien 

4. Dokumentasikan respons 

erhadap efek analgesik dan 
efek yang tidak diinginkan 

Edukasi 

Jelaskan efek terapi dan efek 
samping obat 

 

Kolaborasi  

Kolaborasi pemberian dosis dan 
jenis analgesik, sesuai indikasi 

No Diagnosa Keperawatan 

Rencana Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 
Intervensi 

2. Gangguan Mobilitas Fisik b/d 

Gangguan Muskuloskeletal 

Dibuktikan dengan : 

 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: 

1. Mengeluh sulit menggerakkan 

ekstremitas 

Objektif: 

1. Kekuatan Otot Menurun 

2. ROM Menurun 

 

 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: 

Tujuan: 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama ............. 

diharapkan gangguan 

mobilitas fisik dapat 

teratasi dengan kriteria 

hasil : 

1. Pergerakan 

ekstremitas 

meningkat 

2. Kekuatan otot 

meningkat  

3. Nyeri menurun 

4. Gerakan terbatas 

menurun 

Dukungan Mobilisasi (I.05173) 

Observasi:  

 Identifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya 

 Identifikasi toleransi fisik 

melakukan pergerakan 

 Monitor frekuensi jantung dan 

tekanan darah sebelum memulai 

mobilisasi 

 Monitor kondisi umum selama 

melakukan mobilisasi 

Terapeutik:  

 Fasilitasi aktivitas mobilisasi 

dengan alat bantu 

 Fasilitasi melakukan 

pergerakan, jika perlu 

 Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatkan pergerakan 

Edukasi 

 Jelaskan tujuan dan prosedur 

mobilisasi 
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1. Nyeri Saat Bergerak 

2. Enggan Melakukan Pergerakan 

3. Merasa Cemas saat bergerak 

Objektif: 

1. Sendi Kaku 

2. Gerakan tidak terkoordinasi 
3. Gerakan Terbatas 

4. Fisik Lemah 

 

 Anjurkan melakukan 

mobilisasi dini 

 Ajarkan mobilisasi sederhana 

yang harus dilakukan (mis. 

Duduk di tempat tidur) 

No Diagnosa Keperawatan 

Rencana Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 
Intervensi 

3 Gangguan integritas 

kulit/jaringan b/d faktor mekanis 

Dibuktikan dengan : 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif: 

- 

 

Objektif : 

1. Kerusakan jaringan dan/atau 

lapisan kulit 

 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif: 

- 

Objektif : 

1. Nyeri 

2. Perdarahan 

3. kemerahan 

4. hematoma 

Tujuan: 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama ............. maka 

gangguan integritas 

kulit/jaringan dapat 

teratasi dengan kriteria 

hasil : 

1. Kerusakan lapisan 

kulit menurun 

2. Perdarahan 

menurun 

3. Hematoma 

menurun 

4. Kemerahan 

menurun 

 

 

 

 

 

Perawatan Integritas Kulit 

(I.14564) 

Observasi:  

 Identifikasi penyebab gangguan 

integritas kulit 

Terapeutik:  

 Ubah posisi tiap 2 jam jika 

tirah baring 

 Gunakan produk berbahan 
petrolium atau minyak pada 

kulit kering 

 Hindari produk berbahan 
dasar alkohol pada kulit 

Edukasi 

 Anjurkan menggunakan 
pelembab 

 Anjurkan minum air yang 

cukup 
 Anjurkan meningkatkan 

asupan nutrisi 

 Anjurkan menghindari 

terpapar suhu ekstrem 
 Anjurkan mandi dan 

menggunkan sabun 

secukupnya 
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D. Intervensi Inovasi 

1. Manajemen Intervensi  

a.  Intervensi Inovasi 

Intervensi inovasi yang dilakukan adalah pemberian Aromaterapi 

Lavender dengan Kombinasi Relaksasi Benson yang bertujuan untuk 

menurunkan skala nyeri yang dirasakan pasien fraktur di ruang Intsalasi 

Gawat Darurat RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda  

Instrumen yang dipergunakan dalam terapi ini ialah Esensial Oil 

Lavender, Diffuser, lembar observasi, dan alat ukur skala nyeri.  

Pemilihan Esensial Oil Lavender dalam penelitian ini yaitu dikarenakan 

Lavender merupakan salah satu terapi yang banyak di pergunakan untuk 

mengurangi nyeri. Intervensi dalam penelitian ini adalah pemberian 

terapi Aromaterapi Lavender yang diberikan selama 10-15 menit 

dilakukan selama 1 kali sehari. 

b. Jalannya Pelaksanaan Intervensi 

1) Persiapan 

a) Mempersiapkan peralatan untuk pelaksanaan intervensi berupa 

Esensial Oil Lavender, Diffuser, dan Lembar Observasi serta 

alat ukur skala nyeri 

b) Mempersiapkan alat tulis 

c) Mengkondisikan ruangan yang nyaman dengan memperhatikan  

kebisingan, pendingin ruangan, cahaya lampu 
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d) Mempersiapkan pasien   

2) Pelaksanaan  

a) Beri salam terapeutik kepada klien dan keluarga  

b) Perkenalkan diri sebaik mungkin  

c) Tanyakan keluhan dan perasaan klien saat ini  

d) Jelaskan tujuan, prosedur dan lamanya tindakan  

e) Jaga privasi klien  

f) Lakukan pengukuran skala nyeri pre test dengan menggunakan 

alat ukur skala nyeri VDS (Verbal Descriptor Scale) 

g) Siapakan  alat pembakar minyak dan tungku 

h) Tuangkan essensial oil Lavender ke Diffuser sebanyak 3-5 tetes  

i) Anjurkan klien untuk menghirup uap essensial oil Lavender 

selama 10-15 menit  

j) Setelah terapi diberikan dan selesai bersihkan alat dan atur 

posisi nyaman untuk klien  

k) Lakukan pengukuran skala nyeri post test dengan menggunakan 

alat ukur skala nyeri VDS (Verbal Descriptor Scale) 

l) Isi lembar observasi 
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c. Lama Pemberian 

Lama pemberian intervensi ini selama ± 10-15 menit yang dilakukan 1 

kali sehari 

d. Kriteria pasien  

1) Kriteria Inklusi  

a) Bersedia dilakukan intervensi dengan menandatangani inform 

consent 

b) Pasien fraktur yang mengalami  nyeri ringan hingga sedang  

c) Pasien dalam kondisi stabil yang dilihat dari tanda vital 

d) Pasien tidak mengalami gangguan jiwa 

e) Pasien kooperatif  

2) Kriteria Eksklusi  

a) Pasien fraktur yang mengalami nyeri berat 

b) Pasien dengan tanda vital tidak stabil 

E. Implementasi 

Implementasi keperawatan yang merupakan komponen proses 

keperawatan adalah kategori dari perilaku keperawatan dimana tindakan yang 

diperlukan mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan 

dilakukan dan diselesaikan. Implementasi mencakup melakukan, membantu, atau 

mengarahkan kinerja aktivitas kehidupan sehari-hari, memberikan arahan 

perawatan untuk mencapai tujuan yang berpusat pada klien, menyelia dan 

mengevaluasi kerja anggota staff, dan mencatat serta melakukan pertukaran 
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informasi yang relevan dengan perawatan kesehatan berkelanjutan dari klien 

(Hidayat, 2012). 

Implementasi KIAN dilakukan pada pasien yang mengalami nyeri akibat 

fraktur, pemilihan responden dalam penelitian berdasarkan kriteria inklusi dan 

eklusi yang telah ditetapkan oleh kelompok, pasien terlebih dahulu dijelaskan 

manfaat dan tujuan dari penelitian yang dimana bahwa intervensi ini telah 

banyak dilakukan untuk mengatasi berbagai macam nyeri salah satunya nyeri 

akibat fraktur, pasien dipersilahkan bertanya mengenai jalannya penelitian, 

pasien yang bersedia menjadi responden dalam penelitian akan diberikan lembar 

inform consent, setelah mengisi lembar inform consent responden terlebih 

dahulu dilakukan pengukuran skala nyerin setelah itu diberikan intervensi lalu 

dilakukan lagi pengukuran skala nyeri post intervensi. Ke 5 responden 

menunjukkan penurunan skala nyeri dan masing masing responden menyatakan 

merasa lebih rileks setelah menerima intervensi yang diberikan.  

F. Evaluasi 

Dokumentasi evaluasi adalah merupakan catatan tentang indikasi 

kemajuan pasien terhadap tujuan yang dicapai. Evaluasi bertujuan untuk menilai 

keefektifan parawatan dan untuk mengkomunikasikan status pasien dari hasil 

tindakan keperawatan (Hidayat, 2012). 

Terdapat dua tipe evaluasi keperawatan menurut yaitu; evaluasi formatif 

dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif terjadi secara periodik selama pemberian 
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perawatan, sedangkan evaluasi sumatif terjadi pada akhir aktivitas, seperti 

diakhir penerimaan, pemulangan atau pemindahan ke tempat lain, atau diakhir 

kerangka waktu tertentu, seperti diakhir sesi penyuluhan (Setiadi, 2012). 
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BAB IV 

ANALISA SITUASI 

A. Analisa Masalah Keperawatan dengan Konsep Terkait dan Konsep Kasus 

Terkait 

Kasus kelolaan utama dalam karya ilmiah ini adalah klien dengan 

diagnosa medis Fraktur. Fraktur adalah rusaknya kontinuitas dari struktur tulang, 

tulang rawan dan lempeng pertumbuhan yang disebabkan oleh trauma dan non 

trauma. Tidak hanya keretakan atau terpisahnya korteks, kejadian fraktur lebih 

sering mengakibatkan kerusakan yang komplit dan fragmen tulang terpisah. 

Tulang relatif rapuh, namun memiliki kekuatan dan kelenturan untuk menahan 

tekanan. Fraktur dapat diakibatkan oleh cedera, stres yang berulang, kelemahan 

tulang yang abnormal atau disebut juga fraktur patologis. 

Pengkajian dilakukan pada 5 klien yaitu Tn. A, Tn. Y, Tn. E, Tn. M dan 

Ny. S, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, serta catatan rekam 

medis. Pengkajian dilakukan pada pasien Fraktur yang dirawat diruang Instalasi 

Gawat Darurat (IGD).     

Kerusakan yang ditimbulkan pada klien Fraktur, menyebabkan beberapa 

masalah keperawatan. Masalah keperawatan yang muncul pada Tn. A, Tn. Y, Tn. 

E, Tn. M dan Ny. S adalah nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera 

fisiologis, Gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan gangguan 

muskuloskelal, dan Gangguan integritas kulit/jaringan yang berhubungan dengan 
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faktor mekanis. Masalah-masalah keperawatan tersebut akan didiskusikan lebih 

lanjut pada pembahasan di bawah ini : 

1. Nyeri Akut 

Nyeri akut merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset 

mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung 

kurang dari tiga bulan (SDKI, 2017). Masalah keperawatan Nyeri akut yang 

dialami oleh klien yaitu karena factor fisiologis. Berikut adalah data objektif 

dan subjektif yang didapatkan dari masing-masing klien, dapat dilihat pada 

tabel 4.1 dibawah ini : 

Tabel 4.1 

Data Objektif dan Subjektif Diagnosa Nyeri Akut 

Tn. A Tn. Y Tn. E Tn. M Ny. S 

Data Subjektif 

: 

Data Subjektif 

: 

Data Subjektif 

: 

Data Subjektif 

: 

Data Subjektif 

: 

Tn. A 
mengatakan 
“nyeri pada 
pergelangan 
tangan kanan” 
- P : nyeri 

saat 

menggerak

kan tangan 

- Q : Nyeri 

seperti 

tertusuk-

tusuk  

- R : tangan 

kanan 

- S : Skala 

Tn. Y 

mengatakan 

“nyeri pada 

tangan kiri” 

- P : nyeri 

saat 

menggerakk

an tangan 

- Q : Nyeri 

seperti 

tertusuk-

tusuk  

- R : tangan 

kiri 

- S : Skala 

nyeri 6 

Tn. E 

mengatakan 

“nyeri pada 

tangan kanan” 

- P : nyeri 

saat 

menggerak

kan tangan 

- Q : Nyeri 

seperti 

tertusuk-

tusuk  

- R : tangan 

kanan 

- S : Skala 

nyeri 5 

Tn. M 

mengatakan 

“nyeri pada 

tangan kiri” 

- P : nyeri 

saat 

menggerak

kan tangan 

- Q : Nyeri 

seperti 

tertusuk-

tusuk  

- R : tangan 

kiri 

- S : Skala 

nyeri 5 

Ny. S 

mengatakan 

“nyeri pada jari 

tangan 

kanannya” 

- P : nyeri 

saat 

menggerak

kan tangan 

- Q : Nyeri 

seperti 

tertusuk-

tusuk  

- R : tangan 

kanan 

- S : Skala 
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nyeri 5 

- T : Nyeri 

hilang 

timbul. 

 

- T : Nyeri 

hilang 

timbul. 

 

- T : Nyeri 

hilang 

timbul. 

 

- T : Nyeri 

hilang 

timbul. 

 

nyeri 4 

- T : Nyeri 

hilang 

timbul. 

 

Data Obyektif: Data Obyektif: Data Obyektif:   

- Pasien 

tampak 

meringis 

menahan 

nyeri 

- Pasien 

tampak 

gelisah 

- Pasien 

tampak 

tegang 

- TD : 

130/78 

mmHg,  

- Nadi : 

98x/menit,  

- RR : 

20x/menit,  

- Temp : 

36,4°C,  

- SPO2 : 

99% 

- Pasien 

tampak 

meringis 

menahan 

nyeri 

- Pasien 

tampak 

gelisah 

- Pasien 

tampak 

tegang 

- TD : 140/83 

mmHg,  

- Nadi : 

98x/menit,  

- RR : 

20x/menit,  

- Temp : 

36,4°C,  

- SPO2 : 97% 

- Pasien 

tampak 

meringis 

menahan 

nyeri 

- Pasien 

tampak 

gelisah 

- Pasien 

tampak 

tegang 

- TD : 

144/81 

mmHg,  

- Nadi : 

101x/menit

,  

- RR : 

20x/menit,  

- Temp : 

36,4°C,  

- SPO2 : 

98% 

- Pasien 

tampak 

meringis 

menahan 

nyeri 

- Pasien 

tampak 

gelisah 

- Pasien 

tampak 

tegang 

- TD : 130/78 

mmHg,  

- Nadi : 

95x/menit,  

- RR : 

20x/menit,  

- Temp : 

36,4°C,  

- SPO2 : 

98% 

- Pasien 

tampak 

meringis 

menahan 

nyeri 

- Pasien 

tampak 

gelisah 

- Pasien 

tampak 

tegang 

- TD : 

141/79 

mmHg,  

- Nadi : 

98x/menit,  

- RR : 

20x/menit,  

- Temp : 

36,4°C,  

- SPO2 : 

99% 
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2. Gangguan Mobilitas Fisik 

Gangguan Mobilitas Fisik adalah keterbatasan dalam gerakan fisik dari 

satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Berdasarkan uraian di atas, 

seseorang yang mengalami masalah gangguan kebutuhan mobilitas fisik akan 

mengalami sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari (SDKI, 2017). Berikut 

adalah data objektif dan subjektif yang didapatkan dari masing-masing klien, 

diantaranya : 

Tabel 4.2 

Data Objektif dan Subjektif Diagnosa 

Gangguan Mobilitas Fisik 

Tn. A Tn. Y Tn. E Tn. M Ny. S 

Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : 

Tn. A 
mengatakan 
“susah 
menggerakan 
tangan kanan ” 

Tn. Y 

mengatakan 

“susah 

menggerakan 

tangan kirinya ” 

Tn. E 

mengatakan 

“susah 

menggerakan 

tangan kanannya 

” 

 

 

Tn. M 

mengatakan 

“susah 

menggerakan 

tangan kirinya ” 

Ny. S 

mengatakan 

“susah 

menggerakan 

tangan kanan” 

Data Obyektif: Data Obyektif: Data Obyektif: Data Obyektif: Data Obyektif: 

- Kekuatan 

Otot 

menurun 

- Gerakan 

terbatas 

- Fisik Lemah 

- Kekuatan 

Otot 

menurun 

- Gerakan 

terbatas 

- Fisik Lemah 

- Kekuatan 

Otot 

menurun 

- Gerakan 

terbatas 

- Fisik Lemah 

 

- Kekuatan 

Otot 

menurun 

- Gerakan 

terbatas 

- Fisik Lemah 

 

- Kekuatan 

Otot 

menurun 

- Gerakan 

terbatas 

- Fisik Lemah 
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3. Gangguan Integritas Kulit/Jaringan 

Gangguan integritas kulit/jaringan ialah kerusakan yang terjadi pada 

epidermis/dermis atau kerusakan pada jaringan bagian membrane mukosa, 

otot, tendon, fasia, kapsul sendi atau ligamen (SDKI, 2017). Berikut adalah 

data objektif dan subjektif yang didapatkan dari masing-masing klien, 

diantaranya : 

Tabel 4.3 

Data Objektif dan Subjektif Diagnosa 

Gangguan Integritas Kulit/Jaringan 

Tn. A Tn. Y Tn. E Tn. M Ny. S 

Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : 

- - - - - 

Data Obyektif: Data Obyektif: Data Obyektif: Data Obyektif: Data Obyektif: 

- Kerusakan 

jaringan 

- /integritas 

kulit 

- Nyeri 

- Kemerahan  

 

 

- Kerusakan 

jaringan/ 

- integritas kulit 

- Nyeri 

- Kemerahan  

- Hematoma 

 

- Kerusakan 

jaringan/ 

- integritas 

kulit 

- Nyeri 

- Kemerahan  

- Hematoma 

 

- Kerusakan 

jaringan/ 

- integritas 

kulit 

- Nyeri 

- Kemerahan  

- Hematoma 

 

- Kerusakan 

jaringan/ 

- integritas 

kulit 

- Nyeri 

- Kemerahan  

 

 

 

 



97 
 

 
 

B. Analisis Salah Satu Intervensi dengan Konsep dan Penelitian Terkait  

Berdasarkan data kasus kelolaan, diperoleh data bahwa klien hampir 

seluruhya berjenis kelamin laki laki 4 orang responden (80%). Hasil ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Penelitian 

sebelumnya mengatakan laki-laki lebih banyak menderita fraktur dibandingkan 

dengan perempuan, laki-laki juga cenderung lebih aktif dalam beraktifitas 

dibandingkan dengan perempuan. (Anugerah, Purwandari dan Hakam, 2017). 

Data kasus kelolaan berdasarkan jenis usia diperoleh data bahwa klien 

hampir seluruhya berusia diatas 20 tahun 4 orang responden (80%). Umur 

mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang dimana penyakit lebih banyak terjadi 

pada kalangan dewasa. Mayoritas terjadinya kecelakaan adalah pada usia dewasa 

menengah, hal ini disebabkan karena usia dewasa menengah merupakan usia 

produktif dimana memiliki mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia 

lain, mereka lebih banyak beraktivitas diluar rumah untuk bekerja sehingga 

mempunyai resiko lebih tinggi mengalami kecelakaan dan cedera (Zairin Noor, 

2012). 

Perawat menjalankan peran sebagai pelaksana atau pemberi asuhan 

keperawatan, perawat juga sekaligus menjalankan peran kepemimpinannya agar 

dapat mempengaruhi perubahan perilaku pasien, menerima atau memberikan 

konsultasi tim perawat dan tim kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan 

pasien. Perawat juga dapat memberikan intervensi untuk membantu menurunkan 
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nyeri pasien. Salah satu intervensi yang diberikan untuk menurunkan intensitas 

nyeri adalah terapi non farmakologis. 

Pasien fraktur mengalami nyeri yang merupakan pengalaman 

multidimensi yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan. Mekanisme 

munculnya nyeri dimulai dengan adanya stimulus nyeri. Stimulus-stimulus 

tersebut dapat berupa biologis, zat kimia, panas, listrik serta mekanik. Stimulus 

penghasil nyeri mengirimkan impuls melalui serabut saraf perifer, lalu memasuki 

medula spinalis dan menjalani salah satu dari beberapa rute saraf dan akhirnya 

sampai di dalam masa berwarna abu-abu di medula spinalis. Pesan nyeri dapat 

berinteraksi dengan sel-sel inhibitor, mencegah stimulus nyeri sehingga tidak 

mencapai otak atau ditransmisi tanpa hambatan ke korteks serebral, maka otak 

menginterpretasi kualitas nyeri dan mempersepsikan nyeri (Rizaldi, 2014). 

Manajemen untuk mengatasi nyeri dapat dibagi menjadi 2, yaitu 

manajemen farmakologi dan manajemen non farmakologi. Manajemen 

farmakologi yaitu manajemen yang berkolaborasi antara dokter dengan perawat, 

yang menekankan pada pemberian obat yang mampu menghilangkan rasa nyeri. 

Sedangkan manajemen non farmakologi merupakan manajemen untuk 

menghilangkan rasa nyeri dengan menggunakan teknik, yaitu pemberian kompres 

dingin atau panas, teknik relaksasi, terapi hypnothis, imajinasi terbimbing, 

distraksi, stimulus saraf elektrik transkutan, stimulus, terapi musik dan massage 

kutaneus, massage bisa membuat nyaman karena akan merileksasikan otot-otot. 

Jadi sangat efektif untuk meredakan nyeri.(Mediarti, 2015).  
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Aromaterapi dan Relaksasi adalah metode yang tidak hanya membantu 

memperbaiki gejala fisik, tetapi juga membantu gejala fisiologis, dan dapat 

mengarah pada peningkatan kualitas kesehatan mental pada manusia.(Mehta, dkk 

2014). Terapi dilakukan 1 kali sehari setelah intervensi diberikan dilakukan 

pengukuran skala nyeri. Adapun hasil pengukuran kecemasan pada pasien 

sebagai berikut:  

Tabel 4.4 

Evaluasi skala Nyeri Sebelum dan Sesudah Pemberian Aromaterapi 

Lavender Kombinasi Relaksasi Benson 

Pasien  Skala Nyeri               Skala Nyeri 

Pre Test  Post Test 

 

Tn. A 5 4 

Tn. Y 6 4 

Tn. E 5 4 

Tn. M 5 4 

Ny. S 4 3 

 

Berdasarkan tabel 4.4 mengenai hasil pengukuran dapat dilihat bahwa 

terdapat penurunan tingkat nyeri yang dirasakan oleh pasien fraktur setelah 

diberikan intervensi Aromaterapi Lavender dengan Kombinasi Relaksasi 

Benson.  
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   Grafik Intensitas Skala Nyeri Pre Test Post Test Intervensi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Baiq Nurul (2019) dengan judul 

penelitian Pengaruh Aromaterapi Lavender Terhadap Intensitas Nyeri Pasien 

Fraktur di RS Ortopedi Prof. DR. R Soeharso Surakarta dengan hasil penelitian 

terdapat pengaruh bermakna Aromaterapi Lavender terhadap penurunan skala 

nyeri yang dirasakan pasien fraktur dengan nilai P value 0,001 (Baiq Nurul, 

2019). 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Argi Virgona (2017)  

dengan judul peleitian Pengaruh Aromaterapi Lavender Terhadap Intensitas 

Nyeri Pada Pasien Pasca Operasi Di Rumah Sakit Dustira Cimahi dengan hasil 

penelitian terdapat pengaruh Aromaterapi Lavender dalam menurunkan skala 

nyeri yang dirasakan pasien fraktur dengan nilai P value 0,001 (Argi Virgona, 

2017). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Novia Ayu (2018) dengan judul 

penelitian Pengaruh Aroma terapi Lavender dan genggam jari terhadap intensitas 

nyeri post operasi fraktur di RS. Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso dengan hasil 

penelitian terdapat pengaruh bermakna Aromaterapi Lavender terhadap 
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penurunan skala nyeri yang dirasakan pasien fraktur dengan nilai P value 0,001 

(Novia Ayu, 2018). 

Adapun penelitian yang berkaitan dengan Relaksasi Benson yang 

dilakukan oleh Syahrir (2016) dengan judul penelitian Pengaruh relaksasi 

Benson terhadap nyeri post operasi ORIF Pada pasien fraktur di RSUD Labuang 

Baji Makassar dengan hasil penelitian terdapat pengaruh Relaksasi Benson 

dalam menurunkan skala nyeri yang dirasakan pasien fraktur post ORIF (Syahrir, 

2016). 

Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika 

Puspitasari (2016) dengan judul penelitian Perbandingan Asmaul Husna dan 

Relaksasi Benson terhadap penurunan skala nyeri pada pasien fraktur di Rumah 

Sakit Sidoarjo dengan hasil penelitian Relaksasi Benson dapat menurunkan skala 

nyeri dengan lebih baik pada pasien fraktur dibandingkan Asmaul Husna (Ika 

Puspitasari, 2016). 

Wong Ferry (2011) mengatakan bahwa lavender yang bersifat 

menguatkan system saraf dan memiliki efek sedatif yang menenangkan, aroma 

terapi lavender memperlambat aktifitas system saraf, merilekskan serta 

meperbaiki mood dan didalam lavender juga terdapat analgesik yang bisa 

mengurangi nyeri. 

Aromaterapi lavender bermanfaat untuk relaksasi, kecemasan, mood, dan 

pasca pembedahan menunjukkan terjadinya penurunan kecemasan, perbaikan 

mood, dan terjadi peningkatan kekuatan gelombang alpha dan beta yang 
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menunjukkan peningkatan relaksasi. Gelombang alpha sangat bermanfaat dalam 

kondisi relaks mendorong aliran energi kreativitas dan perasaan segar dan sehat. 

Kondisi gelombang alpha ideal untuk perenungan, memecahkan masalah, dan 

visualisasi, bertindak sebagai gerbang kreativitas seseorang. Minyak lavender 

adalah salah satu aromaterapi yang terkenal memiliki efek menenangkan. 

Pendapat ini juga didukung oleh Sharma (2015) yang menyatakan bahwa 

lavender bersifat analgesik; untuk nyeri kepala, nyeri otot, bersifat antibakterial, 

antifungal, antiinflamasi, antiseptik, dan penenang. Sejauh ini tidak ada 

kontraindikasi yang diketahui dan tidak terdapat iritasi jika digunakan pada kulit 

dan juga tidak mengiritasi mukosa. Bahwa mencium lavender maka akan 

meningkatkan gelombang-gelombang alpha didalam otak dan membantu untuk 

merasa rileks (Sharma, 2015) 

Berdasarkan penelitian (Koulivand, 2013) menyatakan bahwa menghirup 

minyak aromaterapi lavender dapat menimbulkan efek relaksasi pada sistem 

saraf pusat dan untuk jangka pendek relatif aman, harganya terjangkau dan 

mudah didapat. Penelitian terdahulu oleh (Lis Balchin, 2011) menyatakan bahwa 

kandungan lavender oil terdiri dari: linalool, linalyl acetate, α- dan β- pinene dan 

1,8- cineole, Serta Nerol. Dimana, linalyl acetat, linalool dan Nerol adalah 

kandungan aktif utama pada lavender yang berperan pada efek anti nyeri dan anti 

cemas (relaksasi) (Koulivand, 2013) 

Aromaterapi dapat menangani masalah pernafasan, rasa nyeri, gangguan 

saluran kencing, gangguan pada alat kelamin, masalah mental dan emosional. 
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Hal ini terjadi karena aromaterapi mampu memberikan sensasi menenangkan diri 

serta otak, bahkan rasa stress (Laila, 2011). 

Aromatherapy merupakan terapi komplementer dalam praktek 

keperawatan dan menggunakan minyak esensial dari bau harum tumbuhan untuk 

mengurangi masalah kesehatan dan memperbaiki kualitas hidup (Bangun, 2013). 

Bau berpengaruh secara langsung terhadap otak seperti analgesik. Bau yang 

menyenangkan akan menstimulasi thalamus untuk mengeluarkan enkefalin yang 

berfungsi sebagai penghilang rasa sakit alami dan menghasilkan perasaan 

sejahtera (Frayusi, 2012).  

Berbagai efek Aroma lavender yaitu sebagai antiseptik, antimikroba, 

antivirus dan anti jamur, zat analgesik, anti radang, anti toksin, zat balancing, 

immunostimulan, pembunuh dan pengusir serangga, mukolitik dan ekspektoran. 

Kelebihan minyak lavender dibanding minyak essensial lain adalah kandungan 

racunnya yang relatif sangat rendah, jarang menimbulkan alergi dan merupakan 

salah satu dari sedikit minyak essensial yang dapat digunakan langsung pada 

kulit (Frayusi, 2012). 

Relaksasi Benson merupakan intervensi nonfarmakologis yang dapat 

dilakukan secara mandiri oleh perawat untuk mengurangi nyeri pasca bedah. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Relaksasi Benson efektif 

menurunkan intensitas nyeri. Penelitian yang dilakukan oleh Solehati & Rustina 

(2013) mengemukakan bahwa relaksasi Benson efektif mengurangi nyeri pada 

wanita pasca bedah seksio sesarea. Selain itu, penelitian yang dilakukan di India 



104 
 

 
 

oleh Rambod, Sharif, Mohammadi, Pasyar & Rafli tahun 2014 menunjukkan 

bahwa relaksasi Benson menurunkan intensitas nyeri dan meningkatkan kualitas 

hidup pada pasien hemodialisa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Gorji, 

Davanloo & Heidarigorji pada tahun 2014 menunjukkan bahwa Relaksasi 

Benson efektif mengurangi intensitas nyeri, stress dan kecemasan pada pasien 

hemodialisa. 

Terapi Benson merupakan teknik relaksasi pernafasan dengan melibatkan 

keyakinan yang mengakibatkan penurunan terhadap konsumsi oksigen oleh 

tubuh dan otot-otot tubuh menjadi rileks sehingga menimbulkan perasaan tenang 

dan nyaman. Apabila O2 dalam otak tercukupi maka manusiadalam kondisi 

seimbang. Kondisi ini akan menimbulkan keadaan rileks secara umum pada 

manusia. Perasaan rileks akan diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan 

conticothropin releaxing factor (CRF). CRF akan merangsang kelenjar dibawah 

otak untuk meningkatkan produksi proopiod melanocorthin (POMC) sehingga 

produksi enkephalin oleh medulla adrenal meningkat. Kelenjar dibawah otak 

juga menghasilkan β endorphine sebagai neurotransmitter (Yusliana, 2015).  

Endorphine muncul dengan cara memisahkan diri dari deyoxyribo 

nucleid acid (DNA) yaitu substansi yang mengatur kehidupan sel dan 

memberikan perintah bagi sel untuk tumbuh atau berhenti tumbuh. Pada 

permukaan sel terutama sel saraf terdapat area yang menerima endorphine. 

Ketika endorphine terpisah dari DNA, endorphine membuat kehidupan dalam 

situasi normal menjadi tidak terasa menyakitkan. Endorphine mempengaruhi 
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impuls nyeri dengan cara menekan pelepasan neurotransmitter di presinap atau 

menghambat impuls nyeri dipostsinap sehingga rangsangan nyeri tidak dapat 

mencapai kesadaran dan sensorik nyeri tidak dialami, yang secara tidak langsung  

Relaksasi Benson dapat menyebabkan relaksasi yang sehingga terjadi penurunan 

nyeri (Solehati & Kokasih, 2015). 

Keberhasilan dalam penelitian ini tidak terlepas dari pelaksanaannya 

yang selalu dikawal oleh peneliti sesuai SOAP, pelaksanaanya dilakukan sendiri 

oleh peneliti tanpa enumerator, perhitungan waktu yang tepat dalam 

pelaksanaannya dan pengukurannya serta tidak terlepas dari sikap kooperatif dari 

pasien sehingga memberikan hasil yang optimal. Adapun kekurangannya adalah 

jumah pasien yang terdapat terkait kondisi Pandemi Covid 19 sehingga hasil 

penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara maksimal. 

Menurut asumsi peneliti, intervensi berupa Aromaterapi Lavender 

Kombinasi Relaksasi Benson sangat baik di berikan pada pasien yang mengalami 

nyeri hal ini disebabkan pada Aromaterapi Lavender mengandung linalool, 

linalyl acetate, α- dan β- pinene dan 1,8- cineole, Serta Nerol, yang dimana 

kandungan ini memiliki efek menenangkan, menurunkan nyeri dan mengurangi 

stres, serta penggunaan Relaksasi Benson dapat memicu produksi hormone 

endorphine yang dapat membuat tubuh menjadi rileks, dan mengurangi nyeri 

yang dirasakan.  
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C. Alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan 

Masalah keperawatan yang muncul pada kasus kelolaan dapat diatasi bila 

terjadi kolaborasi yang baik antara klien dan pemberi layanan kesehatan. Klien 

memiliki peran penting untuk melakukan perawatan mandiri (self care) dalam 

perbaikan kesehatan dan mencegah rawat ulang di Rumah Sakit (Barnason, 

Zimmerman & Young, 2011). Perilaku yang diharapkan dari self care adalah 

kepatuhan dalam medikasi maupun instruksi dokter sehingga penyembuhan 

cepat terjadi. 

D. Kemudahan dan Hambatan dalam penelitian 

Kemudahan dalam penelitian ini yaitu karena dari Tim IGD khususnya 

Triase pasien sudah tersaring control pasien bebas covid, maka dari itu kelompok 

bisa merasa aman melakukan Tindakan intervensi ini. Hambatan dalam 

penelitian ini tidak di temukan hambatan yang berarti selama penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini, peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari hasil 

pembahasan serta memberikan saran kepada beberapa pihak agar dapat dijadikan 

acuan untuk perkembangan keilmuan khususnya dibidang keperawatan. 

1. Hasil analisa didapatkan 5 pasien kasus kelolaan yaitu Tn. A, Tn. Y, Tn. E, 

Tn. M dan Ny. S dengan diagnosa medis Fraktur. Masalah keperawatan yang 

ditemukan pada ke 5 pasien kelolaan yaitu Nyeri akut b/d agen pencedera 

fisiologis, Gangguan mobilitas fisik b/d Gangguan Muskuloskeletal, 

Gangguan integritas kulit b/d faktor mekanis. 

2. Intervensi inovasi yang diberikan berupa pemberian Aromaterapi Lavender 

Kombinasi Relaksasi Benson yang mampu menurunkan skala nyeri yang 

dirasakan pada pasien Fraktur. Hasil intervensi yang dilakukan menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan tingkat nyeri yang dirasakan sebelum dan sesudah 

dilakukan pemberian intervensi Aromaterapi Lavender Kombinasi Relaksasi 

Benson, sehingga intervensi ini terbukti memiliki pengaruh dalam 

menurunkan skala nyeri yang dirasakan oleh pasien fraktur. 
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B. Saran 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukkan atau sumber informasi serta dasar pengetahuan bagi para 

mahasiswa khususnya dibidang keperawatan tentang Aromaterapi Lavender 

dan Relaksasi Benson terhadap nyeri pada pasien Fraktur 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan menjadi 

landasan yang kuat untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya. Saran untuk 

peneliti selanjutnya agar meneliti terkait pelaksanaan Aromaterapi kombinasi 

Relakasasi Benson pada Pasien Fraktur 

3. Bagi Rumah Sakit 

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan klien dengan Fraktur di Rumah Sakit. 

4. Bagi Profesi Perawat 

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan dapat 

meningkatkan Asuhan Keperawatan klien dengan Fraktur secara 

komperhensif. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada: Bapak/Ibu/Saudara/i Calon Responden Di Ruang IGD RSUD AWS 

Dengan hormat, kami kelompok 1 adalah mahasiswa Keperawatan Program 

Studi Pendidikan Profesi Ners 2020 Poltekkes Kemenkes Kaltim, akan melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Praktik Klinik Keperawatan Pada Pasien Fraktur 

Dengan Intervensi Inovasi Pemberian Aromaterapi Lavender terhadap Penurunan 

Skala Nyeri Pasien Fraktur Di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD AWS 

Samarinda”  

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi 

Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai responden. Semua informasi akan dijaga kerahasiaannya dan 

dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Jika Bapak/Ibu/Sdr/i tidak bersedia 

menjadi responden dalam penelitian ini, maka tidak ada ancaman bagi 

Bapak/Ibu/Sdr/i. Jika Bapak/Ibu/Sdr/i menyetujui, maka saya mohon kesediaannya 

untuk menandatangani lembar persetujuan saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang saya sertakan. Atas perhatian dan kesediaannya sebagai responden saya ucapkan 

terima kasih.  

Peneliti 
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Lampiran 2  

LEMBAR KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama : ...............................................................................… 

Jenis Kelamin : L / P *  

Umur : ..................................................................................  

Alamat : ..................................................................................  

Menyatakan bahwa telah mendapatkan penjelasan dengan rinci dan jelas 

tentang penelitian yang akan dilakukan dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

sebagai responden dalam penelitian yang berjudul “Analisis Praktik Klinik 

Keperawatan Pada Pasien Fraktur Dengan Intervensi Inovasi Pemberian Aromaterapi 

Lavender terhadap Penurunan Skala Nyeri Pasien Fraktur Di Ruang Instalasi Gawat 

Darurat RSUD AWS Samarinda 

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan tanpa paksaan dari siapapun. 

Saya memahami bahwa penelitian ini akan bermanfaat dan tidak akan merugikan 

ataupun berakibat buruk bagi saya.  

Peneliti/Asisten  

 

........................, .................. 2020 

Peneliti** ........................................   

* : Lingkari yang dipilih  

** : Diisi oleh peneliti atau asisten peneliti 
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Lampiran 3 

 

LEMBAR OBSERVASI INTERVENSI AROMETERAPI LAVENDER 

TERHADAP PENURUNAN SKALA NYERI PASIEN FRAKTUR 

Samarinda, Januari 2021 

Peneliti 

 

KELOMPOK 1

No Hari/Tanggal/Jam Inisial  
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Skala Nyeri 

Pre Test Post Test 
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Lampiran 4 

SOP AROMATERAPI 

Standar Operasional Prosedur Aromaterapi Lavender 

Pengertian 

Aromaterapi adalah perlakuan dengan menggunakan bau-

bauan atau atau keharuman, biasanya juga minyak tumbuhan 

(essentiol oil) sering digunakan untuk membatu pemijatan 

dalam dua kata yaitu aroma yang berarti wangi-wangian 

(fragrance) dan therapy yang berarti perlakuan pengobatan, 

jadi secara ilmiah diartikan sebagai wangi-wangian yang 

memiliki pengaruh terhadap fisiologis manusia  

Tujuan Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian aromaterapi 

Lavender terhadap skala nyeri pasien post operasi  

Indikasi Pasien yang mengalami nyeri ringan hingga nyeri sedang 

post operasi  

Kontra Indikasi 
 a. Pasien yang mengalami nyeri berat  

 b. Pasien yang mengalami ketidakstabilan emosi  

 c. Pasien dengan tanda tanda vital yang tidak stabil  

Persiapan Paien 

a. Berikan salam, perkenalkan diri, dan identifikasi 

responden dengan memeriksa identitas responden  

b. Menanyakan keluhan responden atau perasaan responden  

c. Jelaskan tujuan, prosedur yang akan dilakukan dan 

lamanya tindakan  

d. Beri kesempatan klien untuk bertanya  

Persiapan Perawat 

a. Lakukan pengkajian pada pasien, Identifikasi masalah 

kesehatan klien  

b. Buat perencanaan tindakan  

c. Kaji kebutuhan perawat, minta bantuan perawat lain jika 

perlu  

d. Siapkan alat  

Persiapan Alat 

a. Essensial oil Lavender 

b. Diffuser 

c. Alat ukur skala nyeri NRS (Nimeric Rating Scale) 

d. Lembar observasi  

e. Lembar SOP  

Cara Kerja 

a. Beri salam terapeutik kepada klien dan keluarga  

b. Perkenalkan diri sebaik mungkin  

c. Tanyakan keluhan dan perasaan klien saat ini  

d. Jelaskan tujuan, prosedur dan lamanya tindakan  
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e. Jaga privasi klien  

f. Lakukan pengukuran skala nyeri pre test dengan NRS 

(Numeric Ratting Scale) 

g. Siapakan  alat Diffuser 

h.Tuangkan essensial oil Lavender ke Diffuser sebanyak 3-5 

tetes  

i. Anjurkan klien untuk menghirup uap essensial oil 

Lavender selama 10-15 menit  

j. Setelah terapi diberikan dan selesai bersihkan alat dan atur 

posisi nyaman untuk klien  

k. Lakukan pengukuran skala nyeri post test dengan 

menggunakan alat ukur skala nyeri NRS (Numeric Rating 

Scale) 

l. Isi lembar observasi 

Evaluasi 

a. Evaluasi hasil yang dicapai  

b. Beri reinforcement positif pada pasien  

c. Kontrak pertemuan selanjutnya  

d. Mengakhiri pertemuan dengan baik  

e. Bereskan peraltan  

f. cuci tangan  
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Lampiran 5 

Standar Operasional Prosedur Relaksasi benson 

Pengertian 

Teknik relaksasi benson merupakan  teknik relaksasi 

yang dilakukan dengan  melakukan nafas dalam dan 

diiringi dengan dzikir (Subhanallah, Alhamdulillah, 

Allahu Akbar) 

Tujuan 

1. Mengurangi nyeri, menurunkan tingkat stress, 

dan meningkatkan kenyamanan dan ketenangan 

Indikasi 

1. Pasien fraktur yang mengalami nyeri ringan 

hingga sedang 

2. Pasien yang mengalami gangguan 

ketidaknyamana 

Kontra Indikasi 

1. Pasien fraktur yang mengalami nyeri berat 

2. Pasien fraktur dengan gangguan tanda vital 

Teknik Pelaksanaan 

1. Teknik relaksasi benson merupakan  teknik 

relaksasi yang dilakukan dengan nafas dalam dan 

diiringi dengan dzikir (Subhanallah, 

Alhamdulillah, Allahu Akbar), Atau berdoa 

menurut kepercayaan masing-masing, nafas 

dalam yang dilakukan akan merangsang 

munculnya endorpine untuk merileksasikan tubuh 

sehingga terjadi penurunan skala nyeri. 

2. Kedua terapi ini dilakukan secara bersamaan 

dalam satu waktu. 

3. Pelaksanaan terapi diberikan 1 kali sehari 

 

Waktu dan Tempat 

1. Dilakukan saat pasien dating selama 10-15 menit 

2. Terapi ini sebaiknya dilakukan diruangan yang 

tenang pada tempat nyaman dan aman 

Alat Bantu dan 

Persiapan 

1. Alat bantu yang disiapkan adalah kursi/bed tidur 

2. Berikan salam, perkenalkan diri, dan identifikasi 

klien dengan memeriksa identitas klien 

3. Melakukan pemeriksaan tekanan darah (pre test) 

pada responden yang telah bersedia mengikuti 

kegiatan peneliatan  

4. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan 

dilakukan, berikan kesempatan kepada klien 
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untuk bertanya dan jawab seluruh pertanyaan 

klien. 

5. Atur posisi klien sehingga merasakan aman dan 

nyaman. 

Langkah-langkah kegiatan : 

1. Fase Orientasi 

a. Salam terapeutik 

b. Perkenalan diri dengan menyebutkan nama lengkap dan nama 

panggilan 

2. Validasi 

a. Tanya perasaan responden dan kesiapan responden mengikuti terapi. 

b. Tanyakan apakah responden mengalami nyeri. 

3. Kontrak 

a. Jelaskan jumlah sesi pertemuan yang harus diikuti  

b. Waktu : 10-15 menit 

c. Tempat: Ruangan yang aman dan nyaman 

d. Tujuan pertemuan : responden mampu melakukan teknik yang 

diajarkan 

4. Fase Kerja 

a. Posisikan pasien pada posisi yang nyaman 

b. Instruksikan pasien memejamkan mata 

c. Instruksikan pasien untuk tenang dan tetap rileks 

d. Instruksikan pasien untuk melakukan nafas dalam lewat hidung, tahan 

selama 3 detik lalu hembuskan lewat mulut distertai dengan 

mengucapkan dzikir (Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar) 

e. Instruksikan pasien untuk untuk membuang pikiran negatif, dan tetap 

fokus pada nafas dalam dan dzikir yang diucapkan 

f. Lakukan selama ± 10-15 menit 

g. Instruksikan pasien untuk mengakhiri relaksasi dengan tetap menutup 

mata selama 2 menit lalu membuka mata dengan perlahan 

5. Evaluasi 

a. Setelah selesai beritahu bahwa tindakan telah selesai dilakukan 

b. Kaji respon klien (subyektif dan obyektif) 

c. Beri kesempatan kepada klien untuk bertanya 

d. Berikan reinforcement positif pada klien 

e. Buat kontrak pertemuan selanjutnya 

f. Akhiri kegiatan dengan baik dengan salam 

g. Dokumentasikan nama tindakan/tanggal/jam tindakan, hasil yang 

diperoleh, respon klien selama tindakan, nama dan paraf perawat  
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