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ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN POST OP 

FRAKTUR 

EKSTREMITAS BAWAH DI RUANG CEMPAKA RSUD ABDUL 

WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA 

Nadila Putri Alvinanta1), Hesti Prawita Widiastuti2), Rivan Firdaus3) 

1) Mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim 2)Dosen 

Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Fraktur adalah terputusnya kontiunitas tulang, retak atau patah 

pada tulang yang utuh, yang biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik 

yang ditentukan  jenis dan  luasnya trauma. Berdasarkan data yang dihimpun dari 

Riskesdas tahun 2018 disebutkan 9,2% mengalami patah tulang (fraktur). 

Sedangkan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie 

didapati jumlah klien fraktur berjumlah 770 orang dari 33.241 klien RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie atau sekitar 2,31% dari seluruh klien pada tahun 2017. 

Tujuan : penulis dapat memberikan gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

post op fraktur ekstremitas bawah di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Metode : Studi kasus, peneliti berupaya melakukan tindakan untuk menurunkan 

masalah keperawatan pada pasien post op fraktur ekstremitas bawah dengan 

metode keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, 

implementasi, dan evaluasi. 

Hasil : Selama dilakukannya perawatan pada pasien post op fraktur ekstremitas 

didapatkan hasil nyeri pasien teratasi skala nyeri menurun, pasien mampu 

melakukan aktivitas dan mobilisasi mandiri, kerusakan integritas kulit pasien 

teratasi dan masalah risiko infeksi teratasi dengan tidak adanya tanda dan gejala 

infeksi pada pasien. 

Kesimpulan : Dapat disimpulkan bahwa pada pasien 1 menunjukkan bahwa 

masalah keperawatan  yang dialamin pasien 1 teratasi dapat dilihat dari 

menurunnya skala nyeri pasien dari 5 menjadi 4. Hasil evaluasi keperawatan 

pasien 2 menunjukkan perkembangan kesehatan dan masalah keperawatan yang 

mulai teratasi juga dapat dilihat dari menurunnya skala nyeri 4 menjadi 3. Lalu 

pada pasien 1 dan pasien 2 dapat memenuhi ADLs secara mandiri seperti 

menyeka,keadaan luka pada pasien 1 dan pasien 2 membaik  dan pada pasien 1 

dan pasien 2 tidak terdapat tanda-tanda infeksi. 

Kata kunci : Asuhan keperawatan, fraktur ekstremitas. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penyakit tidak menular (PTM) merupakan salah satu atau masalah 

kesehatan dunia  dan  Indonesia  yang  sampai  saat  ini  masih  menjadi  perhatian  

dalam  dunia kesehatan  karena  merupakan  salah  satu  penyebab  dari  kematian  

(Jansje  & Samodra  2012). Penyakit  tidak  menular  (PTM)  menjadi  penyebab  

utama  kematian  secara global, kematian akibat  penyakit  tidak  menular  (PTM)  

diperkirakan akan terus meningkat  di seluruh  dunia,  peningkatan  terbesar  akan  

terjadi  di  negar-negara menengah  dan  miskin.  Lebih  dari  dua  pertiga (70%)  

dari populasi global akan meninggal akibat penyakit tidak menular seperti kanker, 

penyakit jantung, stroke, diabetes melitus, cedara akibat kecelakaan lalu lintas 

(fraktur) pada tahun 2030 diprediksi  akan  ada 52  juta  jiwa  kematian  per  tahun 

karena penyakit tidak menular, naik 9 juta jiwa dari 38 juta jiwa pada saat ini. 

kematian  akibat  penyakit  menular  seperti  malaria,  Tb paru  atau  penyakit  

infeksi lainnya  akan  menurun,  dari 18 juta jiwa saat  ini  menjadi 16,5 juta  jiwa  

pada  tahun 2030.  

 Di Indonesia, kasus PTM yang menjadi perhatian dan pengendalian pada 

orang dewasa ini terdiri dari kasus hipertensi, penyakit jantung, DM tipe 2, Ppok, 

kanker leher rahim, asma, cedera akibat kecelakaan lalu lintas (fraktur). Menurut  

WHO tahun 2010 bahwa  persentase kematian akibat PTM dan cedera di dunia 

menempati proporsi yang besar dibandingkan dengan penyakit menular. Penyakit 

tidak menular dikaitkan dengan berbagai faktor risiko seperti kurang aktivitas 
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fisik, pola makan yang tidak sehat dan tidak seimbang, gaya hidup yang tidak  

sehat, gangguan mental emosional  (stres),  serta  perilaku  yang  berkaitan dengan  

kecelakaan dan cedera. Selain itu PTM  juga  terjadi  karena  beberapa  hal lainnya  

seperti transisi epidemiologi, transisi lingkungan, transisi demografis, perubahan   

sosial budaya, perubahan keadaan ekonomi dan perubahan keadaan politik (JKKI, 

2012). 

 Perawatan fraktur yang diberikan untuk menangani fraktur dapat 

dilakukan metode konservatif  atau  non operatif  dan  metode  operatif. Metode 

konservatif atau non operatif adalah penanganan fraktur berupa reduksi atau 

reposisi tertutup. Sedangkan metode operatif adalah  penanganan fraktur dengan 

reduksi terbuka yaitu membuka daerah  yang mengalami fraktur  dan memasang  

fiksasi interna maupun eksterna dan penanganan fraktur lainnya berupa 

imobilisasi yang dapat dilakukan dengan metode eksterna dan interna 

mempertahankan dan mengembalikan fungsi status neurovaskuler selalu dipantau 

meliputi peredaran darah, nyeri, perabaan,gerakan. Perkiraan imobilisasi yang 

dibutuhkan penyatuan tulang yang mengalami fraktur adalah sekitar 3 bulan 

(Nurarif Amin Huda, 2015). 

 Beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada fraktur yaitu meliputi syok, 

emboli lemak, sindrom kompartemen, infeksi dan trombo emboli, serta 

koagulopati intravascular diseminata. Komplikasi lanjutan meliputi malunion/non 

union, delayed union, nekrosis  avascular tulang, dan reaksi terhadap alat fiksasi 

interna (Suratun, 2008). 
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 Menurut WHO (2013) menyebutkan bahwa 1,24 juta korban meninggal tiap 

tahunnya di seluruh dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan cedera 

sekitar 6 juta orang setiap tahunnya. Kejadian fraktur di Indonesia menunjukkan 

bahwa sekitar 8 juta orang mengalami fraktur sebanyak 5,5% dengan rentang 

setiap provinsi antara 2,2 sampai 9%. Fraktur ekstremitas bawah memiliki 

prevelensi sekitar 46,2% dari insiden kecelakaan. 

 Berdasarkan data yang dihimpun dari Riskesdas tahun 2018 disebutkan 

9,2% mengalami patah tulang (fraktur). Sedangkan data yang diperoleh dari 

Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie didapati jumlah klien fraktur berjumlah 770 

orang dari 33.241 klien RSUD Abdul Wahab Sjahranie atau sekitar 2,31% dari 

seluruh klien pada tahun 2017 (Rekam Medik, 2017). 

Masalah keperawatan yang sering muncul pada klien dengan fraktur yaitu nyeri 

akut, perfusi perifer tidak efektif, gangguan integritas kulit, gangguan mobilitas 

fisik, resiko infeksi (PPNI, 2017). 

 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi nyeri dengan teknik relaksasi nafas 

dalam, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer dengan instruksikan keluarga 

untuk mengobservasi kulit jika ada laserasi, kerusakan integritas kulit dengan 

mobilisasi pasien (ubah posisi pasien setiap dua jam sekali), hambatan mobilisasi  

fisik dengan damping dan bantu pasien saat mobilisasi dan bantu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, resiko infeksi dengan inspeksi kondisi luka atau insisi 

bedah dan ajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi, resiko syok 

(hipovolemik) dengan memonitor suhu dan pernafasan (Nurarif Amin Huda, 

2015). 
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 Berdasarkan hal-hal diatas kasus fraktur membutuhkan penanganan yang 

cukup komplit sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

asuhan keperawatan pada pasien fraktur ekstremitas di Rumah Sakit Umum 

Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang yang telah diuraikan di 

atas, maka rumusan masalah pada studi kasus ini yaitu bagaimanakah asuhan 

keperawatan pada pasien Fraktur Ekstremitas Bawah di RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui Asuhan Keperawatan Pada Pasien Fraktur Ekstremitas 

Bawah di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

1.3.2. Tujuan Khusus  

1.Melakukan pengkajian pada  pasien fraktur ekstremitas di RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda 

2.Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien fraktur ekstremitas di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

3.Menyusun perencanaan keperawatan pada pasien fraktur ekstremitas di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

4.Melaksanakan intervensi keperawatan pada pasien fraktur ekstremitas di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 
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5.Melaksanakan Evaluasi pada pasien fraktur ekstremitas di RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Penulis 

 Menambah pengalaman Informasi dan wawasan penulis dalam melakukan 

studi kasus dan khusunya melakukan asuhan keperawatan pada pasien fraktur 

ekstremitas. 

1.4.2. Bagi Tempat Penelitian 

 Studi kasus ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi rumah sakit 

dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien fraktur ekstremitas dan 

membantu rumah sakit dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan asuhan 

keperawatan  pada pasien fraktur. 

1.4.3. Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

 Dapat memberikan sumber informasi dan bahan bacaan pada kepustakaan 

institusi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang akan datang dibidang 

keperawatan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar fraktur 

2.1.1 Pengertian Fraktur 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis 

dan luasnya. Fraktur dapat disebabkan oleh pukulan langsung, gaya meremuk dan 

kontraksi otot ekstrem. Saat tulang patah, jaringan disekitar akan terpengaruh, 

yang dapat mengakibatkan edema pada jaringan lunak, dislokasi sendi, kerusakan 

saraf. Organ tubuh dapat mengalami cedera akibat gaya yang disebabkan oleh 

fraktur atau akibat fragmen tulang (Brunner & Suddart, 2013). Fraktur menurut 

Smeltzer (2013) adalah terputusnya kontiunitas tulang dan ditentukan sesuai  jenis 

nya. 

Fraktur adalah terputusnya kontiunitas tulang, retak atau patah pada tulang 

yang utuh, yang biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik yang 

ditentukan  jenis dan  luasnya trauma (Lukman dan Ningsih, 2012). 

 Fraktur ekstremitas adalah fraktur yang terjadi pada tulang yang 

membentuk lokasi ekstremitas atas (tangan, pergelangan tangan, lengan, siku, 

lengan atas dan bahu)  dan  ekstremitas  bawah  (pinggul,  paha,  lutut, kaki bagian 

bawah, pergelangan kaki) (UT  Southwestern Medical  Center,  2016). 

2.1.2. Etiologi Fraktur  

 Penyebab fraktur adalah trauma, yang dibagi atas trauma langsung,  

trauma tidak  langsung,  dan  trauma  ringan. Trauma  langsung  yaitu benturan  

pada  tulang, biasanya  penderita  terjatuh  dengan  posisi  miring  dimana  daerah  
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trokhater  mayor langsung terbentur dengan benda keras (jalanan). Trauma tak 

langsung  yaitu titik tumpuan  benturan  dan  fraktur  berjauhan,  misalnya  jatuh  

terpeleset di kamar mandi. Trauma ringan yaitu keadaan yang dapat menyebabkan 

fraktur bila tulang itu sendiri sudah rapuh atau underlying eases atau fraktur  

patologis (Sjamsuhidayat, 2010). Menurut Wahid (2013), penyebab fraktur 

meliputi : 

2.1. 2.1 Kekerasan Langsung 

 Kekerasan langsung menyebabkan patah tulang pada titik terjadinya 

kekerasan. Fraktur demikian sering bersifat fraktur terbuka dengan garis patah 

melintang atau miring. 

2.1.2.2   Kekerasan Tidak Langsung 

 Kekerasan tidak langsung menyebabkan patah tulang ditempat yang jauh 

dari tempat terjadinya kekerasan. Yang patah biasanya adalah bagian yang paling 

lemah dalam jalur hantaran vektor kekerasan. 

2.1.2.3 Kekerasan akibat tarikan otot 

 Patah tulang akibat tarikan otot sangat jarang terjadi. Kekuatan dapat 

berupa pemuntiran, penekukan, dan penekanan, kombinasi dari ketiganya dan 

penarikan. 

2.1.3. Patofisiologi  

 Fraktur adalah gangguan pada tulang yang disebabkan oleh trauma 

langsung, tidak langsung, kontraksi otot dan kondisi patologis. Pergeseran 

fragmen tulang akibat fraktur dapat menimbulkan nyeri akut. Hal ini juga dapat 

menyebabkan tekanan pada sumsum tulang lebih tinggi dari kapiler lalu 
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melepaskan katekolamin yang dapat mengakibatkan metabolisme asam lemak 

yang menyebabkan emboli dan penyumbatan pembuluh darah. Spasme otot dapat 

meningkatkan tekanan kapiler lalu menyebabkan protein plasma hilang karena 

pelepasan histamine yang akhirnya menyebabkan edema. Pergeseran fragmen 

tulang mengakibatkan gangguan fungsi ekstremitas. Laserasi kulit dapat 

menyebabkan infeksi, putusnya arteri atau vena saat terjadi fraktur dapat 

menyebabkan kehilangan volume cairan (perdarahan) yang berakibat terjadi syok  

hipovolemik.Proses pemulihan fraktur menurut Muttaqin, (2008) meliputi: 

2.1.3.1   Fase Inflamasi 

Fase  inflamasi  terjadi  segera  setalah  luka  dan  berakhir  3-4  hari,  dua  

proses utama yang terjadi pada fase ini yaitu hemostasis dan fagositosis. 

Hemostasis  (penghentian  perdarahan)  terjadi  akibat  fase  kontriksi pembuluh 

darah besar didaerah luka. Bekuan darah dibentuk oleh trombosit yang 

menyiapkan matriks fibrin yang menjadi kerangka bagi pengambilan sel. 

Fagositosis merupakan   perpindahan sel, leokosit ke daerah interestisial. Tempat 

ini di tempati oleh  makrofag yang keluar  dari monosit  selama  kurang  lebih  24  

jam setelah cedera. Makrofag juga mengeluarkan faktor angiogenesis yang 

merangsang pembentukan ujung epitel diakhir pembuluh darah akan mempercepat 

proses  penyembuhan.   

2.1.3.2 Fase Polifrasi  

Fase  polifrasi  yaitu  sel-sel  berpolifrasi  dari  lapisan  dalam  periosteum  

sekitar   lokasi fraktur sel-sel ini menjadi  osteoblast,  sel ini aktif tumbuh kearah 
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fragmen  tulang  dan  juga  terjadi  di  jaringan  sumsum tulang. Fase ini terjadi 

setelah hari ke-2 pasca fraktur.  

2.1.3.3 Fase Pembentukan Kallus 

Pada fase ini pertumbuhan jaringan berlanjut dan lingkaran tulang rawan 

tumbuh mencapai sisi lain  sampai celah  sudah  terhubungkan.  Fragmen  patahan  

tulang dihubungkan dengan jaringan fibrus. Diperlukan waktu 3 sampai 4 minggu 

agar fragmen tulang tergabung dalam tulang rawan atau jaringan fibrus. Secara 

klinis fragmen tulang sudah tidak bisa digerakkan lagi. 

2.1.3.4 Fase Konsolidasi 

Pada fase ini kallus mengeras dan terjadi proses konsolidasi, fraktur teraba 

telah menyatu secara bertahap menjadi tulang mature. Fase ini terjadi pada 

minggu ke 3-10 setelah fraktur.  

2.1.3.5 Fase Remodeling  

 Pada fase remodeling ini perlahan-lahan terjadi  resorpsi secara  osteoklastik  

dan osteoblastik pada tulang serta kallus eksterna secara perlahan-lahan 

menghilang.   Kallus intermediet berubah menjadi tulang yang kompak dan kallus 

bagian dalam akan mengalami peronggaan untuk  membentuk  sumsum. Pada  

fase  remodeling  ini dimulai  dari  minggu ke  8-12 (Muttaqin,  2013). 
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Skema 2.1 

Pathway fraktur 

(Sumber : Nurarif Dan Kusuma, 2015) 

 

 

 

Trauma Langsung Trauma Tidak Langsung Kondisi patologis

Fraktur

Diskontinuitas tulang Pergeseran frakmen tulang Nyeri akut

Perub Jaringan sekitar Kerusakan Fragmen tulang

Pergeseran fragmen tulang Spame otot
Tek sumsum tulg lebih tinggi 

dari kapiler

Deformitas Peningkatan tek kapiler Melepaskan katekolamin

Ggn fungsi ekstremitas Pelepasan histamin Metabolisme asam lemak

Hambatan mobilitas fisik Protein plasma hilang Bergabung dg trombosit

Laserasi kulit Edema Emboli

Penekanan pembuluh darah Menyumbat pembuluh darah

Putus vena/arteri
Kerusakan integritas kulit 

resiko infeksi

Ketidakefektifan perfusi 

jaringan perifer

Perdarahan Kehilangan volume cairan Resiko syok (hipovolemik)
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2.1.4. Klasifikasi fraktur 

 Klasifikasi fraktur menurut (Wahid, 2013) adalah: 

2.1.4.1  Berdasarkan komplit atau ketidakkomplitan fraktur. 

1) Fraktur komplit, bila garis patah melalui seluruh penampang tulang atau 

melalui kedua korteks tulang seperti terlihat pada foto. 

2) Fraktur inkomplit, bila garis patah tidak melalui seluruh penampang tulang 

seperti: 

(1) Hairline fracture/stress fracture adalah salah satu jenis fraktur tidak lengkap 

pada tulang. Hal ini disebabkan oleh ‘stres yang tidak biasa atau berulang-ulang’ 

dan juga karena berat badan terus menerus pada pergelangan kaki atau kaki. 

(2) Buckle atau torus fracture, bila terjadi lipatan dari satu korteks dengan 

kompresi tulang spongiosa dibawahnya. 

(3) Green stick fracture, mengenai satu korteks dengan angulasi korteks lainnya 

yang terjadi pada tulang panjang. 

2.1.4.2 Berdasarkan bentuk garis patah dan hubungannya dengan 

mekanisme trauma. 

1) Fraktur transversal: fraktur yang arahnya melintang pada tulang dan merupakan 

akibat trauma angulasi atau langsung. 

2) Fraktur oblik: fraktur yang arah garis patahnya membentuk sudut terhadap 

sumbu tulang dan merupakan akibat trauma angulasi juga. 
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3) Fraktur spiral: fraktur yang arah garis patahnya berbentuk spiral yang 

disebabkan trauma rotasi. 

4) Fraktur kompresi: fraktur yang terjadi karena trauma tarikan atau traksi otot 

pada insersinya pada tulang. 

5) Fraktur avulsi: fraktur yang terjadi karena trauma aksial fleksi yang mendorong 

tulang kearah permukaan lain 

2.1.4.3 Berdasarkan jumlah garis patah. 

1) Fraktur komunitif: fraktur dimana garis patah lebih dari satu dan saling 

berhubungan. 

2) Fraktur segmental: fraktur dimana garis patah lebih dari satu tetapi tidak 

berhubungan. 

3) Fraktur multiple: fraktur dimana garis patah lebih dari satu tetapi tidak pada 

tulang yang sama. 

2.1.4.4 Berdasarkan pergeseran fragmen tulang. 

1) Fraktur undisplaced (tidak bergeser): garis patah lengkap tetapi kedua fragmen 

tidak bergeser dan periosteum masih utuh. 

2) Fraktur displace (bergeser): terjadi pergeseran fragmen tulang juga disebut 

lokasi fragmen. 

2.1.4.5 Berdasarkan posisi fraktur. 

Sebatang tulang terbagi menjadi 3 bagian yaitu 1/3 proksimal, 1/3 medial, dan 1/3 

distal 
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2.1.4.6 Berdasarkan sifat fraktur (luka yang ditimbulkan). 

1)  Fraktur terbuka (open/Compound), bila terdapat hubungan antar hubungan 

antara fragmen tulang dengan dunia luar karena adanya perlukaan kulit. 

2) Fraktur tertutup (closed), dikatakan  tertutup  bila  tidak  terdapat  hubungan  

antara  fragmen tulang dengan dunia luar, disebut dengan fraktur bersih (karena 

kulit masih utuh) tanpa komplikasi. Pada fraktur tertutup ada klasifikasi  tersendiri 

yang  berdasarkan keadaan jaringan lunak sekitar trauma, yaitu:  

(1) Tingkat   0   :   fraktur   biasa   dengan   sedikit   atau   tanpa   cedera  

jaringan lunak sekitarnya.  

(2) Tingkat  1 :  fraktur  dengan  abrasi  dangkal  atau  memar  kulit  dan  

jaringan subkutan.  

(3) Tingkat  2  :  fraktur  yang  lebih  berat  dengan  kontusio  jaringan  

lunak bagian dalam dan pembengkakan.  

(4) Tingkat  3  :  Cedera  berat  dengan  kerusakan  jaringan  lunak  yang nyata 

dan ancaman sindroma kompartement. 

2.1.5 Tanda dan Gejala  

 Tanda dan gejala yang muncul pada klien fraktur yaitu tidak dapat 

menggunakan anggota gerak, nyeri pembengkakan, terdapat trauma (kecelakaan 

lalu lintas), jatuh dari ketinggian atau jatuh dikamar mandi pada orang tua, 

penganiayaan, tertimpa benda berat, kecelakaan kerja, trauma olah raga, gangguan 

fungsio anggota gerak, deformitas, kelainan gerak keluar, krepitasi atau datang 

dengan gejala-gejala lain (NANDA, 2015). 
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2.1.6   Penatalaksanaan 

 Prinsip penanganan fraktur meliputi : 

2.1.6.1 Rekognisi (Pengenalan ) 

 Riwayat kecelakaan, derajat keparahan, harus jelas untuk menentukan 

diagnosa dan  tindakan  selanjutnya.  Contoh  pada  tempat  fraktur  tungkai  akan  

terasa nyeri  sekali  dan  bengkak.  Kelainan  bentuk  yang  nyata  dapat  

menentukan  diskontinuitas integritas rangka. 

2.1.6.2 Reduksi  

 Reduksi fraktur berarti mengembalikan fragmen tulang pada 

kesejajarannya dan rotasi anatomis. Reduksi tertutup, mengembalikan fragmen 

tulang keposisinya (ujung-ujungnya saling berhubungan) dengan manipulasi dan 

traksi manual. Alat yang digunakan biasanya traksi, bidai dan alat yang lainnya. 

Reduksi terbuka, dengan pendekatan bedah. Alat fiksasi interna dalam bentuk pin, 

kawat, sekrup, plat, paku . 

2.1.6.3  Retensi (Imobilisasi) 

 Imobilisasi dapat dilakukan dengan metode eksterna dan interna 

mempertahankan dan mengembalikan fungsi status neurovaskuler selalu dipantau 

meliputi peredaran darah, nyeri, perabaan, gerakan. Perkiraan waktu imobilisasi 

yang dibutuhkan untuk penyatuan tulang yang mengalami fraktur adalah sekitar 3 

bulan. 

2.1.6.3 Rehabilitasi 

 Menghindari atropi dan kontraktur dengan fisioterapi. Segala upaya 

diarahkan pada penyembuhan tulang dan jaringan lunak. Reduksi dan imobilisasi 
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harus dipertahankan sesuai kebutuhan. Pengembalian secara bertahap pada 

aktivitas semula diusahakan untuk sesuai batasan. Fiksasi interna memungkinkan 

mobilisasi lebih awal (NANDA, 2015). 

2.1.7 Komplikasi  

Komplikasi awal fraktur meliputi syok, emboli lemak, sindrom 

kompartemen, infeksi dan trombo emboli, serta koagulopati intravascular 

diseminata.   Komplikasi lanjutan meliputi malunion/non union, delayed union, 

nekrosis  avascular tulang, dan reaksi terhadap alat fiksasi interna (Suratun, 2008). 

Komplikasi fraktur menurut Arif Muttaqin  (2008) dibagi menjadi 2 yaitu : 

2.1.7.1 Komplikasi Awal 

1) Syok 

          Syok  terjadi  karena  kehilangan  banyak  darah  dan  meningkatnya 

permeabilitas kapiler yang bisa menyebabkan menurunnya oksigenasi ini biasanya 

terjadi pada fraktur. 

2) Emboli Lemak  

Emboli lemak adalah  komplikasi serius  yang  sering terjadi pada kasus  

fraktur. Emboli lemak terjadi karena sel-sel lemak yang dihasilkan bone  marrow  

kuning  masuk ke aliran darah dan menyebabkan tingkat oksigen dalam darah 

rendah yang ditandai dengan  gangguan  pernafasan, takikardi, hipertensi,  

tachypnea, demam. 

3) Compartement Syndrome 

Compartement  Syndrome  merupakan  komplikasi  serius  yang  terjadi 

karena terjebaknya  otot,  tulang,  saraf,  dan  pembuluh  darah  dalam jaringan  
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parut.  Ini  disebabkan oleh oedema atau perdarahan yang menekan otot, saraf, 

dan pembuluh darah. Selain itu karena tekanan dari luar seperti gips dan 

pembebatan yang terlalu kuat. 

4) Komplikasi awal lainnya seperti infeksi ,tromboemboli dan koagulopati 

intravaskuler. 

2.1.7.2 Komplikasi Dalam Jangka Waktu Lama 

1) Delayed Union 

 Delayed Union merupakan kegagalan fraktur berkonsolidasi sesuai dengan  

waktu   yang  dibutuhkan  tulang  untuk  menyambung.  Ini disebabkan karena 

penurunan suplai darah ke tulang. 

2) Nonunion 

 Nonunion merupakan kegagalan fraktur berkonsolidasi dan memproduksi  

sambungan yang lengkap, kuat,  dan  stabil  setelah  6-9 bulan. Nonunion  ditandai  

dengan  adanya  pergerakan  yang  berlebih pada sisi  fraktur  yang  membentuk  

sendi  palsu. Ini juga disebabkan karena aliran darah yang kurang.  

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan   

2.2.1 Pengkajian 

1) Identitas klien : Nama, jenis kelamin, umur, alamat, agama, bahasa yang 

digunakan sehari-hari, status perkawinan, pendidikan , pekerjaan, tanggal MRS, 

diagnosa medis. 

2) Keluhan Utama : Pada umunya keluhan utama pada kasus fraktur adalah  

rasa nyeri. 
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3) Riwayat  Penyakit  

(1) Riwayat penyakit sekarang  

Pengumpulan data yang dilakukan untuk menentukan sebab terjadinya 

fraktur, yang dapat membantu dalam menentukan perencanaan tindakan. 

(2) Riwayat penyakit dahulu  

Pengumpulan data ini ditentukan kemungkinan penyebab fraktur dan 

memberi    bentuk berapa lama tulang tersebut menyambung. 

(3) Riwayat penyakit keluarga  

Pengumpulan data ini untuk mengetahui penyakit keluarga yang 

berhubungan dengan penyakit tulang yang merupakan salah satu faktor 

terjadinya fraktur . 

4) Aktivitas /istirahat  

Apakah setelah terjadi fraktur ada keterbatasan gerak/kehilangan fungsi motorik 

pada bagian yang terkena fraktur (dapat segera maupun sekunder, akibat 

pembengkakan/ nyeri). 

5) Sirkulasi  

Terdapat tanda hipertensi (kadang-kadang terlihat sebagai respon terhadap 

nyeri/ansietas) atau hypotention (hipovolemia). Takikardi (respon stress, 

hipovolemia). Pembengkakan jaringan atau massa hematoma pada sisi cidera. 

6) Neurosensori 

Gejala yang muncul antar lain spasme otot, kebas/kesemutan, deformitas local, 

pemendekan rotasi, krepitasi, kelemahan/kehilangan fungsi. 
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7) Nyeri/ Kenyamanan   

Nyeri berat tiba-tiba saat cedera (mungkin terlokalisasi pada area jaringan atau 

kerusakan tulang, dapat berkurang pada imobilisasi), tidak ada nyeri akibat 

kerusakan saraf dan spasme/kram otot. 

8) Keamanan  

Tanda yang muncul laserasi kulit, avulasi jaringan, perdarahan, dan perubahan 

warna kulit dan pembengkakan lokal  (Lukman, 2012). 

2.2.2 Masalah Keperawatan  

 Diagnosa keperawatan adalah penilaian  klinik tentang respon individu, 

keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan/proses kehidupan yang 

actual atau potensial. Diagnosis keperawatan merupakan dasar pemilihan 

intervensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perawat yang 

bertanggung jawab. Masalah keperawatan yang muncul adalah : 

D.0077 (SDKI)  Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik  

D.0009 (SDKI) Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan suplai 

darah kejaringan  

D.0129 (SDKI) Gangguan integritas kulit berhubungan dengan fraktur terbuka 

D.0054 (SDKI) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, terapi, 

restriktif imobilisasi ( PPNI, 2016). 

2.2.3 Intervensi Keperawatan  

 Perencanaan adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan yang akan 

dilaksanakan untuk mengulangi masalah sesuai dengan diagnosis keperawatan 
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yang telah ditentukan dengan tujuan terpenuhnya kebutuhan klien (Maryam, 

2008). Tahap  perencanaan  dapat  disebut  sebagai  inti  atau  pokok  dari  proses  

keperawatan  sebab  perencanaan  merupakan  keputusan  awal  yang  memberi  

arah  bagi  tujuan  yang  ingin  dicapai,  hal  yang  akan  dilakukan,  termasuk  

bagaimana,  kapan,  dan  siapa  yang  akan  melakukan  tindakan  keperawatan.  

Karenanya, dalam menyusun rencana tindakan keperawatan untuk klien,  keluarga  

dan  orang  terdekat perlu dilibatkan secara maksimal (Asmadi, 2008). 

Tabel 2.1 

Intervensi keperawatan 

No Diagnosa Tujuan dan Kriteria 

Hasil  

Intervensi 

1 Nyeri akut 

berhubungan 

dengan agen 

injuri fisik 

NOC : 

Tingkat kenyamanan  

Kriteria Hasil: 

1. Klien melaporkan 

nyeri berkurang 

dengan skala 2 sampai 

3 

2. Ekspresi wajah tenang  

3. Menyatakan rasa 

nyaman setelah nyeri 

berkurang  

 NIC :  

1.1 Lakukan pengkajian 

nyeri secara 

komprehensif termasuk 

lokasi, karakteristik, 

durasi,  frekuensi, 

intensitas, dan factor 

penyebab  

1.2 Observasi reaksi non 

verbal dari 

ketidaknyamanan  

1.3 Observasi tanda-tanda 

vital 

1.4 Ajarkan teknik relaksasi 

nafas dalam  

1.5 Berikan analgetik  

 

2 Perfusi perifer 

tidak efektif 

berhubungan 

dengan penurunan 

suplai darah ke 

jaringan 

NOC : 

Circulation status  

Tissue Perfusion 

Cerebral  

Kriteria Hasil: 

Mendemostrasikan status 

sirkulasi yang ditandai 

dengan : 

1. Tekanan systole dan 

diastole dalam rentang 

yang diharapkan  

2. Tidak ada ostostatik 

hipertensi 

3. Tidak ada tanda-tanda 

NIC: 

2.1 Monitor adanya  daerah 

tertentu yang hanya peka 

terhadap 

panas/dingin/tajam/tump

ul  

2.2 Instruksikan keluarga 

untuk mengobservasi 

kulit jika ada lesi  

2.3 Monitor adanya 

tromboplebitis 

2.4 Diskusikan mengenai 

penyebab perubahan 

sensasi . 
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No Diagnosa Tujuan dan Kriteria 

Hasil  

Intervensi 

peningkatan tekann 

intracranial (tidak lebih 

dari 15mmhg) 

Mendemostrasikan 

kemampuan kognitif yang 

ditandai dengan : 

1. Berkomunikasi 

dengan jelas sesuai 

dengan kemampuan  

2. Menunjukan perhatian 

,konsntrasi dan 

orientasi 

3. Memproses informasi  

4. Membuat keputusan 

dengan benar 

3 Gangguan 

integritas kulit 

berhubungan 

dengan fraktur 

terbuka 

 NIC: 

 Skin and mucous 

 Membranes 

 Kriteria Hasil: 

1. Integritas kulit yang 

baik bisa 

dipertahankan  

2. Perfusi jaringan baik 

3. Menunjukan 

pemahaman dalam 

proses perbaikan kulit 

dan mencegah 

terjadinya sedera 

berulang  

4. Mampu melindungi 

kulit dan 

mempertahankan 

kelembapan kulit dan 

perawatan alam 

  

NOC: 

3.1 Anjurkan pasien untuk 

menggunakan pakaian 

yang longgar 

3.2 Jaga kebersihankulit 

agar tetap bersih dan 

kering 

3.3 Mobilisasi pasien(ubah 

posisi pasien) setiap dua 

jam sekali 

3.4 Monitor kulit akan 

adanya kemerahan 

3.5 Oleskan lotion atau 

minyak /baby oil pada 

daerah yang tertekan  

3.6 Monitor aktivitas dan 

mobilisasi pasien 

3.7 Monitor status nutrisi 

pasien  

4 Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan nyeri, 

terapi, restriktif 

imobilisasi 

NOC: 

Mobility level 

Self care :ADLs 

Kriteria Hasil: 

1. Klien meningkat 

dalam aktivitas fisik 

2. Mengerti tujuan dari 

peningkatan mobilitas 

3. Memverbalisasikan 

perasaandalammening

katkan kekuatan dan 

kemampuan 

berpindah  

NIC: 

4.1 Monitor  vital. Sign 

sebelum atau sesudah 

latihan dan lihat respon 

pasien saat latihan  

4.2 Ajrkan pasien atau 

tenaga kesehatan lain 

tentang teknik ambulasi  

4.3 Kaji kemampuan pasien 

dalam mobilisasi  

4.4 Latih pasien dalam 

pemenuhan kebutuhan 

ADLs secra mandiri 
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No Diagnosa Tujuan dan Kriteria 

Hasil  

Intervensi 

4. Memperagakan 

penggunaan alat  

5. Bantu untuk 

mobilisasi  

sesuai kemampuan  

4.5 Damping dan bantu klien 

saat mobilisasi dan bantu 

pemenuhan kebutuhan 

ADLs 

4.6 Berikan alat bantu jika 

klien memerlukan  

 

2.2.4 Implementasi  

 Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi 

ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang 

diharapkan (Gordon, 1994, dalam Potter & Perry, 2011). 

Implementasi adalah tahap ketika perawat  mengaplikasikan asuhan keperawatan  

ke  dalam  bentuk  intervensi  keperawatan  guna membantu  klien  mencapai  

tujuan  yang  telah  ditetapkan. Kemampuan yang harus dimiliki perawat pada 

tahap implementasi adalah kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan 

untuk menciptakan hubungan  saling  percaya  dan  saling  bantu,  kemampuan 

melakukan teknik  psikomotor, kemampuan melakukan observasi sistematis, 

kemampuan memberikan pendidikan kesehatan, kemampuan advokasi, dan 

kemampuan evaluasi (Asmadi, 2008). Dalam melakukan implementasi 

keperawatan terdapat tiga jenis implementasi keperawatan Menurut Asmadi  

(2008), yaitu: 
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2.2.4.1 Independent  Implementations  

Suatu  tindakan  yang dilakukan secara  mandiri  oleh  perawat tanpa  

petunjuk  dari  tenaga  kesehatan lainnya. Independent implementations ini  

bertujuan untuk  membantu klien  dalam  mengatasi  masalahnya  sesuai  dengan  

kebutuhan  klien  itu sendiri,  seperti  contoh: membantu klien dalam memenuhi 

activity daily living(ADL), memberikan   perawatan diri, menciptakan lingkungan 

yang  aman, nyaman  dan  bersih untuk klien, memberikan dorongan motivasi, 

membantu dalam  pemenuhan  psiko sosio-spiritual klien, membuat dokumentasi, 

dan lain-lain. 

2.2.4.2 Interdependent/Collaborative Implementations  

 Dilakukan berdasarkan  kerjasama  dengan  tim  kesehatan  yang lain. 

Contohnya dalam pemberian obat, harus berkolaborasi dengan dokter dan  

apoteker untuk  dosis, waktu, jenis obat, ketepatan  cara, ketepatan klien, efek 

samping dan respon klien setelah diberikan obat. 

2.2.4.3 Dependen Implementations  

 Pelaksanaan rencana tindakan medis/instruksi dari tenaga  medis seperti ahli 

gizi, psikolog, psikoterapi,  dan  lain-lain  dalam  hal  pemberian  nutrisi  kepada  

klien sesuai dengan diet  yang  telah dibuat  oleh  ahli gizi dan latihan  fisik sesuai 

dengan anjuran bagian fisioterapi. 

2.2.5 Evaluasi keperawatan 

Evaluasi merupakan langkah proses keperawatan yang memungkinkan 

perawat untuk menentukan apakah intervensi keperawatan telah berhasil 

meningkatkan kondisi klien (Potter & Perry, 2009).  Evaluasi  terbagi  atas  dua  
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jenis, yaitu evaluasi  formatif  dan  evaluasi  sumatif.  Evaluasi  formatif  berfokus  

pada  aktivitas  proses keperawatan  dan  hasil  tindakan  keperawatan.  Evaluasi  

formatif ini dilakukan segera setelah perawat mengimplementasikan rencana 

keperawatan guna menilai keefektifan tindakan keperawatan yang telah 

dilaksanakan. Perumusan  evaluasi formatif ini  meliputi  empat komponen  yang  

dikenal dengan istilah SOAP, yakni subjektif (data berupa keluhan klien), objektif 

(data hasil pemeriksaan), analisis data(pembandingan data dengan teori), dan 

perencanaan (Asmadi,  2008). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan (Desain Penelitian) 

  Jenis penelitian ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus untuk 

mengeskplorasi masalah asuhan keperawatan pada klien fraktur ekstremitas 

bawah di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis 

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 

 Studi kasus adalah penulisan yang dilakukan dengan melakukan 

pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan (Notoatmodjo, 2010). 

Metode deskriptif merupakan suatu penelitian yang berusaha untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan dengan 

mengemukakan keadaan-keadaan mengenai objek penelitian sebagaimana adanya 

secara lengkap (Notoatmojo, 2010). 

3.2 Subyek Studi Kasus 

 Subyek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti 

atau subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2006). 

Subjek penelitian pada studi kasus ini adalah pasien dengan fraktur ekstremitas 

bawah  tertutup sebanyak dua responden yaitu pada Ny.E dan Tn. G yang dirawat 

di ruang Cempaka Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda Kalimantan Timur. Adapun Kriteria inklusi dan ekslusi adalah sebagai 

berikut : 
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3.2.1. Kriteria Inklusi  

1) Klien dengan fraktur tertutup pada ekstremitas bawah 

2) Klien dengan post operasi fraktur ekstremitas  

3) Klien laki-laki atau perempuan berusia 15-54 tahun 

4) Klien yang kooperatif dan bersedia menjadi responden  

3.2.2 Kriteria eksklusi 

1) Klien tidak kooperatif 

2) Klien fraktur ekstremitas yang mengalami komplikasi lain (DM) 

3.3 Batasan Istilah (Definisi Operasional) 

 Fraktur  adalah  terputusnya  kontinuitas  tulang  dan  ditentukan  sesuai 

jenis dan luasnya. Fraktur dapat disebabkan oleh pukulan langsung, gaya 

meremuk dan kontraksi otot ekstrem. Saat tulang patah, jaringan disekitar akan 

terpengaruh, yang dapat mengakibatkan edema pada jaringan lunak, dislokasi 

sendi, kerusakan saraf. Organ tubuh dapat mengalami cedera akibat gaya yang 

disebabkan oleh fraktur atau akibat fragmen tulang (Brunner & Suddart, 2013). 

Studi kasus dengan menggunakan asuhan keperawatan adalah rangkaian proses 

keperawatan individu pada pasien yang di diagnosa fraktur dengan melalui 

pengkajian,menetapkan diagnosa keperawatan, menyusun perencanaan, 

melakukan tindakan keperawatan serta melakukan evaluasi pada pasien. 

3.4 Lokasi dan Waktu Studi Kasus 

 Studi kasus ini dilakukan di ruang bangsal Cempaka RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie yang terletak di Jalan Palang Merah Indonesia No.1, Kec. Samarinda 
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Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Studi kasus ini dilakukan sejak pasien 

pertama kali masuk rumah sakit sampai dengan pulang atau pasien yang dirawat 

minimal 3 sampai 6 hari. 

3.5 Prosedur Penulisan 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada studi kasus ini adalah 

sebagai berikut: 

3.5.1. Meminta surat izin kepada pihak prodi DIII keperawatan untuk di 

laksanakannya studi kasus di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

3.5.2. Meminta izin untuk mengumpulkan data dengan metode studi kasus 

melalui surat izin pelaksanaan studi kasus kepada pihak RSUD Abdul Wahab  

Sjahrani Samarinda. 

3.5.3.  Mencari dua pasien fraktur dengan studi kasus yang sama dan 

memberikan informasi singkat tentang tujuan dan manfaat studi kasus kepada 

pasien di keikutsertaannya dalam studi kasus ini. Bagi pasien yang setuju untuk 

berpartisipasi dalam studi kasus ini, dibagikan lembar persetujuan (informed 

consent) untuk di tanda tangani. 

3.5.4. Melakukan pemeriksaan fisik, merumuskan diagnosa, menentukan 

intervensi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi pada pasien dengan fraktur. 

3.6 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data  

3.6.1. Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1.1 Wawancara 

Wawancara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data secara lisan 

dari responden atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan responden misalnya 
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mengenai biodata klien, biodata orang tua/wali, alasan masuk rumah sakit, 

keluhan utama yang dirasakan klien saat wawancara berlangsung, riwayat 

penyakit sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, 

genogram, riwayat sosial, kebutuhan dasar seperti, nutrisi, aktivitas/ istirahat, 

personal hygiene, eliminasi, pengkajian fisik dan mental. 

3.6.1.2. Observasi / Memonitor 

Metode Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar. Pengamatan 

menggunakan metode pengamatan terlibat (observasi partisipasif). Pengamat 

benar-benar mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan 

kata lain pengamat ikut aktif berpartisipasi pada aktivitas yang telah di selidiki, 

3.6.1.3. Pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi) 

Metode  pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan  cara  pemeriksaan  

fisik pada  klien  yang  mengalami  gangguan  untuk  mengetahui  apakah  ada 

perubahan pada anggota badan setelah dilakukan pengkajian. 

3.6.1.4. Dokumentasi laporan asuhan keperawatan 

Pada metode dokumentasi peneliti memegang check list untuk mencari 

variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variabel yang 

dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang 

sesuai (Arikunto, 2006). Dari hasil data yang sudah diperoleh meliputi 

wawancara, pengkajian dan observsi untuk memvalidasi hasil tersebut peneliti 

melakukan check list hasil yang didapat dengan data pada rekam medik klien. 
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3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah format pengkajian 

asuhan keperawatan dengan kasus fraktur. 

3.7 Keabsahan Data 

3.7.1. Data Primer 

 Sumber data  penelitian yang dikumpulkan diperoleh dari pasien secara 

langsung yang berupa wawancara dari individu pasien maupun hasil observasi 

dari suatu objek dan kejadian. 

3.7.2. Data Sekunder 

 Sumber data yang dikumpulkan diperoleh melalui media perantara atau 

secara tidak langsung seperti data dari keluarga atau kerabat pasien. 

3.7.3   Data Tersier  

 Diperoleh dari catatan pasien atau rekam medis pasien yang merupakan 

riwayat penyakit atau perawatan pasien dimasa lalu. 

3.8 Analisis Data 

 Pengolahan dan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

adalah digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data 

yang terkumpul untuk membuat suatu kesimpulan (Notoatmojo, 2010). 

 Data yang ditemukan saat pengkajian dikelompokkan berdasarkan data 

subjektif dan objektif, sehingga dirumuskan diagnosa keperawatan, rencana 

keperawatan serta implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan .  
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  BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

4.1.1. Gambaran Lokasi Penulisan 

 Penulisan ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

yang terletak di Jalan Palang Merah Indonesia No.1, Kec. Samarinda Ulu, 

Samarinda, Kalimantan Timur.  RSUD Abdul Wahab Sjaharanie Samarinda atau 

dahulu dikenal dengan Rumah Sakit Umum Samarinda ini dibuka sejak tanggal 

12 November 1977. Fasilitas yang tersedia antara lain: instalasi rawat jalan, 

instalasi farmasi, ruang rawat inap, fisioterapi, Radiologi, UGD 24 jam, dan lain-

lain.  

 Dalam penulisan ini peneliti menggunakan Ruangan Cempaka, ruangan ini 

adalah ruangan untuk merawat pasien dengan pre dan post operasi Ruangan 

Cempaka terletak di lantai dasar RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.  

 Adapun batasan-batasan Ruangan Cempaka yaitu sebagai berikut: sebelah 

timur berbatasan dengan Ruangan Mawar, sebelah barat berbatasan dengan 

Ruangan Anggrek, sebelah selatan berbatasan dengan Ruangan Edelweis, dan 

sebelah utara berbatasan dengan Ruangan Aster RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda.  

 Jumlah pasien yang ada diruangan berubah setiap hari karena Ruang 

Cempaka merupakan ruang dimana pasien kapanpun datang dari IGD.  Bangunan 

Ruang Cempaka terdiri dari 17 kamar tidur pasien, 17 kamar mandi pasien, 1 
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kamar mandi perawat, 1 ruang kepala ruangan, 1 ruang perawat, 1 ruang 

mahasiswa, 1 ruang tindakan.   

Pada sub-sub ini akan dijelaskan sebagai berikut : 

4.1.1.1. Pengkajian 

 Hasil pengkajian yang didapatkan menunjukkan bahwa Pasien 1 Ny. E 

berumur 50 tahun dengan diagnosa Fraktur Femur dan pasien 2 Tn. G berumur 26 

tahun dengan diagnosa Fraktur Patella dirawat di Ruangan Cempaka.  

Tabel 4.1 

Hasil Anamnesis Identitas Pasien Post OP Fraktur Ekstremitas Bawah di Ruang 

Cempaka RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

  

Identitas pasien Pasien 1 Pasien 2 

Nama Ny. E Tn. G 

Umur 50 Tahun 26 Tahun 

Pendidikan  SMA S1 

Pekerjaan IRT Swasta 

Status Pernikahan Menikah Belum Menikah 

Agama Katolik Islam 

Suku Dayak Batak 

Alamat Barong tongkok, simpang 

raya Rt. 5 

Jl. Suwandi  

Diagnosa Medis Fraktur Femur 1/3 distal 

sinistra 

Fraktur Patella Sinistra 

Sumber Informasi Pasien dan keluarga Pasien dan keluarga  

 

Tanggal Pengkajian 30 April 2019 01 Mei 2019 

Keluhan Utama Nyeri Nyeri 

 

Riwayat Penyakit 

Sekarang 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien mengatakan 

mengalami kecelakaan 

ditabrak kendaraan 

bermotor saat 

menyebrang jalan lalu 

pasien dibawa ke rumah  

Pasien mengatakan mengalami 

kecelakaan saat ingin pergi 

bekerja, pasien menabrak 

trotoar saat menghindari anak 

yang menyebrang lalu  
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Identitas pasien Pasien 1 Pasien 2 

 sakit dibarong tongkok 

lalu dirujuk ke Rumah 

sakit Abdul Wahab 

Sjahranie melalui 

IGD,selama di IGD 

pasien diberikan tindakan 

seperti pasang infus dan 

diberikan obat penghilang 

nyeri , kini pasien telah 

dioperasi pemasangan 

pen. Sampai sekarang 

pasien masih mengeluh 

nyeri di kaki dengan 

karakteristik: 

P: Fraktur femur Sinistra 

Q:Seperti ditusuk tusuk 

R:Dikaki kiri tidak 

menyebar 

S:Skala 5 

T:Mendadak saat ada 

gerakan tiba-tiba 

pasien ditolong warga sekitar 

dan dibawa ke rumah sakit Aji 

Batara Agung Samboja lalu 

pasien mengatakan luka 

dibersihkan lalu pasien dirujuk 

ke rumah sakit Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda melalui 

IGD, selama di IGD pasien 

mendapat tindakan 

pemasangan infus dan 

mendapat obat penghilang 

nyeri lalu pasien dipindahkan 

ke ruang perawatan cempaka, 

kini pasien sudah dilakukan 

tindakan operasi pemasangan 

pen, pasien saat ini masih 

mengeluh nyeri di kaki dengan 

karakteristik: 

P: Fraktur patella sinistra 

Q:Seperti ditusuk tusuk 

R:Dikaki kiri tidak menyebar 

S: Skala 4 

T:mendadak saat ada gerakan 

tiba tiba 

Riwayat Kesehatan 

Dahulu 

Pasien mengatakan tidak 

pernah masuk rumah sakit 

sebelumnya. 

Pasien mengatakan tidak 

pernah masuk rumah sakit 

sebelumnya 

Riwayat Kesehatan 

keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keluarga pasien tidak 

memiliki penyakit 

keturunan seperti 

hipertensi, diabetes  

Keluarga pasien tidak 

memiliki penyakit keturunan 

seperti hipertensi, diabetes  
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Identitas pasien Pasien 1 Pasien 2 

 militus, jantung, dan lain-

lain 

militus, jantung, dan lain-lain 

 

Pola Aktivitas Sehari-

hari 

Pasien tidak mengalami 

gangguan pola tidur 

Tingkat ketergantungan   

9 (ketergantungan sedang) 

Pasien tidak mengalami 

gangguan pola tidur 

Tingkat ketergantungan12 

(ketergantungan ringan) 

 

Pola Eliminasi Pasien BAB dan BAK 

dalam batas normal  

Pasien BAB dan BAK dalam 

batas normal ditempat tidur 

 

Pola Makan dan 

Minum 

Pasien dapat makan dan 

minum sebanyak 1 porsi 

Pasien dapat makan dan 

minum 1 porsi 

Personal Hygiene Pasien selama dirmah 

sakit hanya berseka 1 

x/hari, dibantu oleh 

keluarga 

Pasien selama dirmah sakit 

hanya berseka 1 x/hari, dibantu 

oleh keluarga 

 

Data Psikososial Pasien berkomunikasi 

dengan baik, berbicara 

dengan sopan, pasien 

paling dekat dengan 

suami  

Pasien berkomunikasi dengan 

baik, pasien paling dekat 

dengan saudara laki-laki nya  

dan keluarga yang bisa 

dihubungi adalah ayah pasien 

 

 

Penjelasannya :  

 Pada tabel 4.1 ditemukan data berdasarkan hasil anamnesis. Pengkajian 

pada pasien 1 dilakukan pada tanggal 30 April 2019, dengan umur 50 tahun 

pekerjaan ibu rumah tangga, dan bersuku Dayak. Sedangkan pada pasien 2 

dilakukan pengkajian pada tanggal 01 Mei 2019,  dengan umur 26 tahun 

pekerjaan Swasta, dan bersuku Batak. Diagnosa medis pada pasien 1 dan pasien 2 

adalah Post Op Fraktur Ekstremitas Bawah. Pengkajian riwayat kesehatan pada 

pasien 1 dan pasien 2 memiliki kesamaan yaitu keduanya mengeluhkan nyeri di 

daerah Fraktur.   
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 Untuk hasil pengkajian riwayat kesehatan dahulu didapatkan data yaitu 

pada pasien 1 dan pasien 2 tidak pernah masuk rumah sakit sebelumnya, riwayat 

kesehatan keluarga pada pasien 1 dan pasien 2 yaitu dari keluarga masing-masing 

tidak memiliki riwayat penyakit keturunan seperti hipertensi, diabetes mellitus, 

jantung, dan lain-lain.  

 Berdasarkan data yang ada pada hasil anamnesis pola aktivitas sehari-

hari, saat melakukan pengkajian pada pasien 1 dan pasien 2 untuk pola tidur atau 

istirahat tercukupi tingkat ketergantungan pada pasien 1 yaitu 9 (ketergantungan 

sedang) dan tingkat ketergantungan pasien 2 yaitu 12 ( ketergangungan ringan). 

Kemudian pola eliminasi di rumah sakit BAB maupun BAK pasien 1 dan 2 dalam 

sehari masih dengan batas normal. Lalu untuk pola makan pasien mampu 

menghabiskan 1 porsi makanan. Dan untuk kebersihan diri pasien 1 dan pasien 2 

sama-sama hanya menyeka 1x dan dibantu oleh keluarga. 

 Kemudian berdasarkan data psikososial, saat melakukan pengkajian pada 

pasien 1 dan pasien 2 seperti pola komunikasi dan interaksi pasien baik, pasien 

terlihat ramah dengan perawat dan pasien lainnya.  
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Tabel 4.2  

Hasil Pemeriksaan Fisik post OP Fraktur Ekstremitas Bawah di Ruang Cempaka 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

No 
Pemeriksaan 

Fisik 

Pasien 1 Pasien 2 

1. Kesan umum/ 

Keadaan umum 

Compos mentis Compos mentis 

2. Tanda - tanda vital TD : 100/70 mmHg  

N    : 82 x/menit 

RR : 18 x/menit 

S    : 36,4°C  

TB : 150 cm  

BB : 49 kg 

TD:120/70 mmHg  

N   : 89x/menit  

RR : 20 x/menit  

S    : 37,9oC  

TB : 160 cm  

BB : 64 kg 

3. Pemeriksaan kepala 

dan leher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk kepala oval. 

Warna rambut hitam putih, 

warna kulit sawo matang, 

dan kulit kepala bersih 

tidak ada lesi. 

Mata lengkap dan simetris, 

tidak ada pembengkakkan 

pada kelopak mata, dan 

kornea mata keruh.  

Konjungtiva tidak anemis, 

sclera mata tidak  ikterus, 

dan pupil isokor. 

Ketajaman mata pasien 

baik dan tidak ada nyeri 

tekan pada bola. 

Tidak ada pernafasan 

cuping hidung, tidak ada 

sekret dan tulang hidung/ 

septum nasi simetris tidak 

ada polip. 

Bentuk telinga simetris 

kanan dan  kiri, ukuran 

berukuran sedang, 

ketegangan telinga elastis, 

dan lubang  

Bentuk kepala oval. 

Warna rambut hitam , warna 

kulit sawo matang, dan kulit 

kepala bersih tidak ada lesi. 

Mata lengkap dan simetris, 

tidak ada pembengkakkan 

pada kelopak mata, dan 

kornea mata keruh.  

Konjungtiva tidak anemis, 

sclera mata tidak  ikterus, 

dan pupil isokor. 

Ketajaman mata pasien baik 

dan tidak ada nyeri tekan 

pada bola. 

Tidak ada cuping hidung, 

tidak ada sekret dan tulang 

hidung/ septum nasi simetris 

tidak ada polip. 

Bentuk telinga simetris  

kanan dan kiri, ukuran 

berukuran sedang, 

ketegangan telinga elastis, 

dan ubang telinga tidak ada 

serumen. 

Keadaan bibir pasien  
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No Pemeriksaan Fisik Pasien 1 Pasien 2 

  telinga tidak ada serumen. 

Keadaan bibir pasien 

lembab, keadaan gusi tidak 

ada lesi dan gigi terdapat 

karies, keadaan lidah 

bersih, langit  langit terlihat 

bersih  dan tidak ada 

peradangan. 

Posisi trachea simetris, 

tidak terdapat pembesaran 

di tiroid, suara pasien 

terdengar jelas dan normal,  

tidak ada pembesaran 

kelenjar lympe, tidak ada 

pembesaran vena jugularis, 

dan teraba denyutan nadi 

karotis. 

lembab, keadaan gusi tidak 

ada lesi dan gigi bersih, 

keadaan lidah bersih, langit  

langit terlihat bersih  dan 

tidak ada peradangan. 

Posisi trachea simetris, tidak 

terdapat pembesaran di 

tiroid, suara pasien terdengar 

jelas dan normal,  tidak ada 

pembesaran kelenjar lympe, 

tidak ada pembesaran vena 

jugularis, dan teraba 

denyutan nadi karotis. 

4. Pemeriksaan 

payudara dan 

ketiak 

Pasien mengatakan tidak 

ada gangguan 

Pasien mengatakan tidak ada 

gangguan 

5. Pemeriksaan 

thorak/ dada/ tulang 

punggung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan paru– paru, 

pada saat inspeksi thorak  

berbentuk simetris kanan 

dan kiri dan pasien tidak 

ada penggunaan otot bantu 

pernafasan, palpasi taktil 

premitus getaran paru 

kanan dan kiri sama pada 

saat pasien mengucapkan 

77, perkusi terdengar suara 

sonor dan pada saat 

melakukan auskultasi 

terdengar suara nafas 

vesikuler,  

Pemeriksaan paru– paru, 

pada saat inspeksi thorak 

berbentuk simetris kanan dan 

kiri dan pasien tidak ada 

penggunaan otot bantu 

pernafasan, palpasi taktil 

premitus getaran paru kanan 

dan kiri sama pada saat 

pasien mengucapkan 77, 

perkusi terdengar suara 

sonor dan pada saat 

melakukan auskultasi 

terdengar suara nafas 

vesikuler, suara ucapan  
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No Pemeriksaan Fisik Pasien 1 Pasien 2 

  Pemeriksaan jantung, pada 

saat melakukan inspeksi   

tidak ada pulsasi. Perkusi 

batas jantung berada di ICS 

II line sternal kiri-ICS II 

line sternal kanan, 

pinggang jantung berada di 

ICS IV line sterna kanan 

dan apeks jantung berada di 

ICS IV line sterna kanan. 

Saat melakukan auskultasi 

bunyi jantung I Bunyi 

tunggal, irama regular, 

terdengar keras (lub) dan 

bunyi jantung II : saat 

didengar / auskultasi 

terdengar Bunyi tunggal, 

irama regular, terdengar 

keras (dub), tidak ada bunyi 

jantung tambahan 

Pemeriksaan jantung, pada 

saat melakukan inspeksi   

tidak ada pulsasi. Perkusi 

batas jantung berada di ICS 

II line sternal kiri-ICS II line 

sternal kanan, pinggang 

jantung berada di ICS IV 

line sterna kanan dan apeks 

jantung berada di ICS IV 

line sterna kanan. Saat 

melakukan auskultasi bunyi 

jantung I Bunyi tunggal, 

irama regular, terdengar 

keras (lub) dan bunyi jantung 

II : saat didengar / auskultasi 

terdengar Bunyi tunggal, 

irama regular, terdengar 

keras (dub), tidak ada bunyi 

jantung tambahan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat melakukan 

inspeksi bentuk abdomen 

datar, tidak ada benjolan 

pada abdomen dan tidak 

ada bayangan pembuluh 

darah. Pada saat melakukan 

auskultasi terdengar 

bising/peristaltik usus :12 

x/menit. kemudian 

melakukan palpasi 

Terdapat nyeri tekan di 

daerah antara ulu hati dan 

pusat, tidak ada benjolan / 

masa, tidak ada  

Pada saat melakukan 

inspeksi bentuk abdomen 

membusung, tidak ada 

benjolan pada abdomen dan 

tidak ada bayangan 

pembuluh darah. Pada saat 

melakukan auskultasi 

terdengar bising/peristaltik 

usus : 15 x/menit. kemudian 

melakukan palpasi Terdapat 

nyeri tekan di daerah antara 

ulu hati dan pusat, tidak ada 

benjolan / masa, tidak ada 

pembesaran hepar, tidak  
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No Pemeriksaan Fisik Pasien 1 Pasien 2 

  pembesaran hepar, tidak 

ada nyeri pembesaran lien 

dan dan pada saat perkusi 

terdengar suara  

abdomen terdengar tympani 

dan tidak ada asites 

ada nyeri pembesaran lien 

dan dan pada saat perkusi 

terdengar suara abdomen 

terdengar tympani dan tidak 

ada asites 

 

6. Pemeriksaan 

kelamin dan 

sekitarnya 

Pasien mengatakan tidak 

ada masalah 

Pasien mengatakan tidak ada 

masalah 

7. Pemeriksaan 

Muskuloskeletal 

(ekstermitas) 

Otot pasien simetris, tidak 

ada udema pada pasien, 

kekuatan otot kanan 5/5 

dan kiri 5/3,  tidak ada 

kelainan pada punggung, 

ekstermitas dan kuku. 

Terdapat fraktur femur 1/3 

distal sinistra 

Otot pasien simetris, tidak 

ada udema pada pasien, 

kekuatan otot kanan 5/5 

dan kiri 5/3, tidak ada 

kelainan pada punggung, 

ekstermitas dan kuku. 

Terdapat fraktur patella 

sinistra 

8. Pemeriksaan 

Integumen 

Pasien tampak bersih, akral 

pasien teraba dingin, warna 

kulit pasien sawo matang, 

turgor kulit kembali dalam 

<2 detik, kulit lembab, dan 

tekstur kulit lunak, luas 

luka 19 cm jenis sayatan 

vertikal 

Pasien tampak bersih, akral 

pasien teraba dingin, warna 

kulit pasien putih, turgor 

kulit kembali dalam <2 detik, 

kulit lembab, dan tekstur 

kulit lunak, luas luka 10 cm 

jenis sayatan horizontal 

9. Pemeriksaan 

Neurologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan saraf 

I : Pasien dapat 

membedakan bau 

minyak kayu puth. 

II : Pasien dapat 

melihat dengan jelas 

dengan jarak 4 meter 

III : Pasien dapat 

mengikuti gerakan 

pensil ke kanan dan ke 

kiri. 

Pemeriksaan saraf 

I : Pasien dapat 

membedakan bau minyak 

kayu putih. 

II : Pasien  dapat 

melihat tulisan dengan 

jelas dengan jarak 6 

meter. 

III : Pasien dapat 

mengikuti gerakan pensil 

ke kanan dan ke  
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No Pemeriksaan Fisik Pasien 1 Pasien 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV : Pasien dapat 

melihat ke bawah dan ke 

samping. 

V : Pasien dapat 

menggerakkan rahang. 

VI : Pasien dapat 

melihat ke kanan dan ke 

kiri. 

VII : Pasien dapat 

merasakan makanan. 

VIII : Pasien  dapat 

mendengar dengan jelas. 

IX : Pasien dapat 

menguyah . 

X : Pasien  dapat 

menelan. 

XI : Pasien dapat 

menggerakkan kepala. 

XII : Pasien dapat 

mengeluarkan lidahnya. 

Fungsi motorik pasien 

bernilai 3 dapat melawan 

tahanan pemeriksa namun 

kekuatan tidak maximal.  

Fungsi sensorik pasien baik 

dan normal, pasien dapat 

merasakan sentuhan kapas, 

rangsangan nyeri dengan 

jarum, panas dan dingin. 

 

kiri. 

IV : Pasien dapat 

melihat ke bawah dan ke 

samping. 

V : Pasien dapat 

menggerakkan rahang. 

VI : Pasien dapat 

melihat ke kanan dan ke kiri. 

VII : Pasien dapat 

merasakan makanan. 

VIII : Pasien  dapat 

mendengar dengan jelas. 

IX : Pasien dapat 

menguyah. 

X : Pasien  dapat 

menelan. 

XI : Pasien dapat 

menggerakkan kepala. 

XII : Pasien dapat 

mengeluarkan lidahnya. 

Fungsi motorik pasien 

bernilai 3  dapat melawan 

grafitasi tetapi tidak dapat 

melawan tahanan pemeriksa.  

Fungsi sensorik pasien baik 

dan normal, pasien dapat 

merasakan sentuhan kapas, 

rangsangan nyeri dengan 

jarum, panas dan dingin. 
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No Pemeriksaan Fisik Pasien 1 Pasien 2 

10. Pemeriksaan status 

mental 

Kondisi emosi atau 

perasaan pasien stabil. 

Orientasi pasien 

berkomunikasi dengan 

baik). Pasien dapat 

mengambil keputusan 

untuk. Motivasi pasien 

ingin pulang jika sudah 

sembuh. Pasien tidak 

memiliki gangguan 

persepsi 

Kondisi emosi atau perasaan 

pasien stabil. Orientasi 

pasien berkomunikasi dengan 

baik). Pasien dapat 

mengambil keputusan. 

Motivasi pasien ingin pulang 

jika sudah sembuh Pasien 

tidak memiliki gangguan 

persepsi. 

 

Penjelasannya : 

 Dari hasil pemeriksaan fisik baik pasien 1 maupun pasien 2 didapatkan 

keseluruhan normal hanya saja pada pasien 1 dan pasien 2 mengalami gangguan 

akibat terjadinya fraktur yang dialami, yaitu nyeri, kekuatan otot menurun 

dibagian yang mengalami fraktur dan juga terdapat luka bekas operasi ,luas luka 

pasien 1 19 cm dan luas luka pasien 2 10 cm. Untuk pemeriksaan status mental 

antara pasien 1 dan pasien 2 mimiliki kesamaan yaitu sama-sama baik dan ingin 

lekas sembuh. 

 

Tabel 4.3  

Hasil Pemeriksaan Diagnostik Pasien Post Op Fraktur Ekstremitas Bawah Di 

Ruang Cempaka RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

 

Pemeriksaan 

Penunjang 
Pasien 1 Pasien 2 

Laboratorium 

 

 

Pada tanggal 26 April 

2019 

Leukosit: 9,66 

Pada tanggal 28 April 

2019 

Leukosit : 6,47  

 



40 

 

  

Pemeriksaan 

Penunjang 

Pasien 1 Pasien 2 

 (4,80-10,80) 

Hemoglobin:12,7 

(12,0-16,0) 

Glukosa sewaktu : 107 

(70-140) 

(4,80-10,80) 

Hemoglobin:10,3 

(12,0-16,0)  

Glukosa sewaktu : 

 94 (70-140) 

Rontgen  Tanggal 24 April 2019 

terdapat fraktur Femur 

1/3 distal telah 

dioperasi pemasangan 

pen. 

Tanggal 29 April 2019 

terdapat fraktur Patella 

sinistra telah dioperasi 

pemasangan screw 

(skrup) 

EKG Tanggal 22 April 2019 

Sinus Rhytme 

Belum ada pemeriksaan 

EKG 

USG Belum ada pemeriksaan 

USG 

Belum ada pemeriksaan 

USG 

 

 

Tabel 4.4  

Hasil Penatalaksanaan Pasien Post OP Fraktur Ekstremitas Di Ruang Cempaka  

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

 

Penatalaksanaan Pasien 1 Pasien 2 

Cairan Ringer Laktat 20 tpm Ringer Laktat 20 tpm 

Obat  Ceftriaxone 3x1 Amp IV 

Ranitidine 2x1 Amp IV 

Santagesik 3x1 Amp IV 

Ceftriaxone 2x1 Amp IV 

Ranitidine 3x1 Amp IV 

Santagesik 3x1 Amp IV 

 

 



41 

 

  

4.1.1.2. Diagnosis Keperawatan 

Tabel 4.5 

Diagnosis Keperawatan Pasien Post Op fraktur Ekstremitas Di Ruang Cempaka  

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

 

Data Problem (masalah) 
Etiologi (penyebab + 

tanda & gejala) 

Pasien 1 

DS : 

 Pasien mengatakan 

merasa nyeri  

P: fraktur pada femur 

sinistra 

Q:Seperti ditusuk tusuk 

R: kaki kiri tidak 

menyebar 

S:Skala 5 

T:saat ada gerakan 

secara tiba-tiba 

DO : 

 Ekspresi pasien terlihat 

meringis 

 Pasien sering mengeluh 

sakit pada kaki kiri 

 Hasil foto rontgen 

menunjukkan pasien 

 

 

 

Nyeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agen pencedera fisik 

(fraktur) 
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Data Problem (masalah) 
Etiologi (penyebab + 

tanda & gejala) 

 Fraktur Femur 1/3 distal 

(sinistra) 

 Pasien mendapat terapi 

analgetik 3x1 Amp  

Pasien 2 

DS :  

 Pasien mengeluh nyeri  

P:fraktur pada patella 

Q:Ditusuk tusuk  

R:dikaki kiri tidak 

menyebar 

S : Skala 4 

T : nyeri hilang timbul  

DO: 

 Pasien terdapat post op 

fraktur di patella sinistra 

 Ekspresi pasien 

meringis dan nadi cepat 

 Pasien mendapat terapi 

analgetik 3x1 Amp 
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Data Problem (masalah) 
Etiologi (penyebab + 

tanda & gejala) 

Pasien 1 

DS: 

 Pasien mengatakan sulit 

beraktifitas 

 Pasien mengatakan 

aktivitas dibantu 

keluarga 

 Pasien mengatakan kaki 

kiri sulit digerakkan 

karena fraktur 

DO:  

 Terlihat aktivitas pasien 

dibantu keluarga 

 Imobilisasi Barthel 

Indeks 9 (ketergantungan 

sedang) 

Pasien 2 

DS: 

 Pasien mengatakan 

sulit beraktivitas 

seperti biasa karena 

mengalami fraktur 

DO:   

 Terdapat fraktur post 

op pada Patella 

sinistra 

 kekuatan otot 

menurun 

 

Gangguan Mobilitas 

Fisik 

 

Kerusakan integritas 

struktur tulang (fraktur) 
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Data Problem (masalah) 
Etiologi (penyebab + 

tanda & gejala) 

Pasien 1 

DS: 

 Pasien mengatakan nyeri 

dibekas luka operasi saat 

bergerak 

DO: 

 Terdapat bekas luka 

operasi ORIF 

pemasangan Pen 

 Luas luka jahitan 19 

cm jenis sayatan vertikal 

Pasien 2 

DS: 

 Pasien mengatakan 

terdapat luka bekas 

operasi pada Patella 

sinistra 

DO: 

 Terdapat bekas operasi 

ORIF pemasangan 

Screw (skrup) 

 Luas luka Jahitan 10 cm 

jenis sayatan horizontal 

 

 

 

Kerusakan Integritas 

kulit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerusakan Integritas 

kulit 

 

Pemasangan pen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemasangan Screw (skrup) 



45 

 

  

Data Problem (masalah) 
Etiologi (penyebab + 

tanda & gejala) 

Pasien 1 

DS:- 

DO: 

 leukosit 9,66 10 �/µ� 

 Kondisi luka post 

operasi baik dan bersih 

 Terpasang IVFD 

ditangan kiri 

 Luas luka Jahitan 19 

cm 

 Pasien mendapatkan 

terapi antibiotik 3x1 

Amp 

Pasien2  

DS:- 

DO: 

 Terdapat bekas operasi 

ORIF pemasangan screw 

(skrup) 

 Terpasang screw (skrup) 

di patella kiri 

 Terpasang IVFD 

ditangan kiri 

 Luas luka Jahitan 10cm 

  Pasien mendapatkan 

terapi antibiotik 2x1Amp 

Risiko Infeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko Infeksi 

Prosedur tindakan invasif 

(pemasangan Pen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur tindakan invasif 

(pemasangan Screw atau 

skrup) 
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4.1.1.3 Perencanaan Keperawatan 

Tabel 4.6 

Perencanaan Pasien Post OP Fraktur Ekstremitas Bawah Di Ruang Cempaka 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

Diagnosa 

Keperawatan 
Kriteria Hasil Perencanaan 

 

Nyeri  akut b.d 

agen pencedera 

fisik  

(D.0077) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 

jam, maka nyeri akut 

menurun dengan kriteria 

hasil: 

Keluhan nyeri  menurun, 

ekspresi wajah meringis 

menurun, kegelisahan 

menurun, frekuensi nadi 

membaik, tekanan darah 

membaik, nafsu makan dan 

pola tidur membaik. 

 

Manajemen Nyeri (I.08238) 

1.1 Identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri 

1.2 Identifikasi skala nyeri 

Terapeutik 

1.3 Berikan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri 

1.4  Kontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri 

Edukasi 

1.5 Ajarkan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi nyeri 

Kolaborasi 

1.6 Kolaborasi pemberian analgetik, 

jika perlu 
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Diagnosa 

Keperawatan 
Kriteria Hasil Perencanaan 

Gangguan 

mobilitas fisik 

b.d  kerusakan 

integritas 

struktur 

tulang(fraktur) 

(D.0054) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 

jam, maka Mobilitas fisik 

meningkat dengan kriteria 

hasil: 

Pergerakkan ekstremitas 

meningkat, kekuatan otot 

meningkat, gerakan 

terbatas menurun, 

kelemahan fisik menurun, 

aktivitas meningkat. 

Dukungan mobilisasi (I.05173) 

Observasi 

2.1 Identifikasi kemampuan pasien 

dalam mobilisasi 

2.2 monitor tanda-tanda vital 

Terapeutik 

2.3  Libatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatan 

pergerakan 

Edukasi 

2.4 Anjurkan mobilisasi dini 

2.5 Ajarkan mobilisasi sederhana yang 

harus dilakukan (mis. Duduk 

ditempat tidur, duduk disisi tempat 

tidur, pindah dari tempat tidur ke 

kursi)  

Kerusakan 

Integritas Kulit 

b.d pemasangan 

traksi atau pen  

(D.0129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 

jam, maka integritas kulit 

dan jaringan  meningkat 

dengan kriteria hasil: 

Elasitas meningkat,  

kerusakan jaringan 

menurun, perdarahan 

menurun, kerusakan 

lapisan menurun, sensasi 

membaik, tekstur 

membaik. 

 

 

 

 

 

Perawatan integritas kulit (I.11353) 

Observasi 

3.1 Identifikasi penyebab gangguan 

integritas kulit 

Edukasi 

3.2 Anjurkan minum air yang cukup 

3.3 Anjurkan meningkatkan asupan 

nutrisi 

Perawatan luka (I.14564) 

Observasi 

3.4 Monitor karakteristik luka (warna, 

ukuran, bau) 

3.5 Monitor tanda-tanda infeksi 

Terapeutik  

3.6 Pertahankan teknik steril saat  

melakukan perawatan luka 

3.7 Ganti balutan sesuai jumlah eksudat 

Kolaborasi 

3.8 Kolaborasi pemberian antibiotik 
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Diagnosa 

Keperawatan 
Kriteria Hasil Perencanaan 

Resiko infeksi 

b.d prosedur 

tindakan invasif 

(D.0142) 

 

 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 

jam, maka tingkat infeksi  

menurun dengan kriteria 

hasil: 

Kebersihan tangan 

meningkat, kebersihan 

badan meningkat, nyeri 

menurun, bengkak 

menurun, kadar sel darah 

putih membaik, kultur area 

luka membaik. 

Pencegahan infeksi (I.14539) 

Observasi 

4.1 Monitor tanda dan gejala infeksi 

local dan sistemik 

Terapeutik 

4.2 Cuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien dan 

lingkungan pasien 

Edukasi 

4.3 Jelaskan tanda dan gejala infeksi 

4.4 Ajarkan cara mencuci tangan 

dengan benar 

4.5 Anjurkan meningkatkan nutrisi 

4.6 Anjurkan meningkatkan asupan 

cairan 

4.7 kolaborasikan pemberian antibiotik 
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4.1.1.4. Pelaksanaan Keperawatan 

Tabel 4.7 

Implementasi Rencana Tindakan Pasien Post Op Fraktur Ekstremitas Bawh  Di 

Ruang Cempaka RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

 

Tanggal Implementasi 
Evaluasi Tindakan 

Pasien 1 

Evaluasi Tindakan 

Pasien 2 

1 Mei  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Identifikasi 

lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi,kualitas, 

intensitas nyeri 

 

 

 

 

 

1.2 Mengobservasi 

anda-tanda nonverbal dari 

ketidaknyamanan 

 

 

1.5 Mengajarkan  teknik 

 relaksasi nafas 

 dalam  

 

2.1 Identifikasi  

kemampuan pasien 

dalam mobilisasi 

 

2.2 Memonitoring Vital 

sign 

1.1  P:fraktur pada femur 

Q:Seperti ditusuk tusuk 

R:Dikaki kiri tidsk 

menyebar 

S: 5 

T:Saat terjadi gerakan tiba-

tiba 

 

 

1.2 Pasien terlihat 

meringis 

 

 

1.5 Pasien mau dan dapat 

mendemonstrasikan teknik 

relaksasi 

 

2.1 Kekuatan otot kaki kiri 

3 selainnya 5 

 

2.2 TD :110/80 mmHg, N: 

83x/menit, RR: 18x/menit, 

T:36,7c 

1.1 P:fraktur pada patella 

Q:Seperti ditusuk 

tusuk 

R:Dikaki kiri tidsk 

menyebar 

S: 4 

T:Saat terjadi gerakan 

tiba-tiba 

 

1.2 Ekspresi wajah pasien 

meringis 

 

1.5 Pasien masih 

mengatakan nyeri skala 

nyeri 4 

 

2.1 Kekuatan otot kaki kiri 

3 selainnya 5 

 

 

2.2 TD: !20/70 

mmHg,N:79x/menit,RR:2

0x/menit,T:36,5c 
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Tanggal Implementasi 
Evaluasi Tindakan 

Pasien 1 

Evaluasi Tindakan 

Pasien 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 menganjurkan 

mobilisasi dini 

 

 

 

 

 

3. 4 Monitor karakteristik 

luka (warna, ukuran, bau) 

 

 

3.7 Ganti balutan sesuai 

jumlah eksudat 

 

 

4.1 Memonitor tanda dan 

gejala infeksi 

 

 

4.4 mengajarkan cara 

mencuci tangan dengan 

benar 

 

 

4.5 menganjurkan 

meningkatkan nutrisi 

 

1.6 Memberikan obat 

analgetik melalui IV 

 

 

4.7 memberikan obat 

antibiotik 

 

 

 

 

2.4 Pasien mengatakan 

masih belum bisa 

beraktifitas ,mandi hanya 

diseka dan aktivitas 

lainnya dibantu keluarga 

  

 

3.4 Luka terlihat bersih 

 

 

 

3.7 Luka terlihat bersih 

dan berwarna kemerahan 

 

 

4.1 leukosit 9,66 10 �/µL 

 

 

4.4 pasien dan keluarga 

mampu 

mendemonstrasikan 

dengan baik 

 

4.5 pasien mampu 

menghabiskan satu porsi 

makanan 

 

1.6 Santagesik IV 3x1 

Amp 

 

4.7 Ceftriaxone 3x1 Amp 

2.4 Pasien mengatakan 

masih belum bisa 

mandi hanya diseka dan 

aktivitas lainnya dibantu 

keluarga 

 

3.4 Luka terlihat membaik 

tidak ada edem 

 

3.7 Luka terlihat bersih 

dan berwarna kemerahan 

 

4.1 leukosit 

6,47 10 �/µL 

 

4.4 pasien dan keluarga 

mampu 

mendemonstrasikan 

dengan baik 

 

4.5 pasien mampu 

menghabiskan satu porsi 

makanan 

 

1.6 Santagesik IV 3x1 

 

 

4.7 Ceftriaxone 2x1 Amp 
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Tanggal Implementasi 
Evaluasi Tindakan 

Pasien 1 

Evaluasi Tindakan 

Pasien 2 

2 Mei 

2019 

 

1.1 Identifikasi 

lokasi,karakteristik, 

durasi,frekuensi,kuali

tas nyeri 

 

 

 

 

 

 

2.2  memonitor tanda-

tanda vital 

 

 

1.5 Mengajarkan tentang 

relaksasi nafas dalam 

 

2.1 Identifikasi 

kemampuan pasien 

dalam mobilisasi 

 

 

 

 

2.4 menganjurkan 

mobilisasi dini 

 

 

2.5 mengajarkan 

mobilisasi sederhana 

yang harus dilakukan 

(mis. Duduk ditempat 

tidur, duduk disisi tempat 

tidur, pindah dari tempat 

tidur ke kursi 

1.1 P:fraktur femur sinistra 

Q:Seperti ditusuk tusuk 

R:Dikaki kiri tidsk 

menyebar 

S: 4 

T:Saat terjadi gerakan tiba-

tiba 

 

 

 

2.2 TD: 110/80mmHg 

N:82x/menit,RR: 

19x/menit, T:36c 

 

1.5 pasien masih 

mengatakan nyeri 

 

 

2.1 Pasien mengatakan 

belum bisa beraktivitas 

dan aktivitas masih 

dibantu keluarga dan 

belum dapat merubah 

posisi secara mandiri 

 

2.4 pasien mengatakan 

belum dapat merubah  

posisi secara mandiri 

 

2.5 pasien mengatakan 

belum mampu melakukan 

mobilisasi secara mandiri 

1.1 P:fraktur patella 

sinistra 

Q:Seperti ditusuk tusuk 

R:Dikaki kiri tidsk 

belum bisa beraktifitas 

menyebar 

S: 3 

T:Saat terjadi gerakan tiba-

tiba 

 

2.2  TD:120/90 mmHg,N: 

87x/menit,RR:20x/menit.T

:36,6c 

 

1.5 Pasien mengatakan 

masih nyeri  

 

2.1 Pasien mengatakan 

belum bisa beraktivitas 

dan aktivitas masih 

dibantu keluarga dan 

belum dapat merubah 

posisi secara mandiri 

 

2.4 pasien mengatakan 

 dapat merubah posisi 

dibantu keluarga 

 

2.5 pasien mengatakan 

sudah mampu duduk 

ditempat tidur dibantu 

keluarga  
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Tanggal Implementasi 
Evaluasi Tindakan 

Pasien 1 

Evaluasi Tindakan 

Pasien 2 

 4.5 menganjurkan 

meningkatkan nutrisi 

 

 

1.6 Memberikan obat 

analgetik melalui IV 

 

4.7 memberikan obat 

antibiotik 

 

1.1 Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi,kualitas, 

intensitas nyeri 

 

 

 

 

2.2 memonitor tanda-

tanda vital 

 

 

1.5 Mengajarkan tentang 

relaksasi nafas dalam  

 

2.1 Identifikasi 

kemampuan pasien 

dalam mobilisasi 
 

 

 

2.5 mengajarkan 

mobilisasi sederhana 

yang harus dilakukan 

(mis. Duduk ditempat 

tidur, duduk disisi tempat 

tidur, 

 

 

4.5 pasien dapat 

menghabiskan makanan 

 nya 

 

1.6 Santagesik  3x1 Amp 

 

 

4.7 Ceftriaxone 3x1 Amp 

 

 

1.1 P:fraktur femur sinistra 

Q:Seperti ditusuk tusuk 

R:Dikaki kiri tidsk 

menyebar 

S: 4 

T:Saat terjadi gerakan tiba-

tiba 

 

2.2 TD: 120/80mmHg 

N:84x/menit,RR: 

19x/menit, T:36,7c 

 

1.5 Pasien mengatakan 

nyeri berkurang menjadi 4 

 

2.1 Pasien mengatakan 

belum bisa beraktivitas 

dan aktivitas masih 

dibantu keluarga 

 
 

2.5 pasien mengatakan 

belum mampu duduk 

ditempat tidur  

 

 

 

 

4.5 pasien dapat 

menghabiskan makanan 

nya 

 

1.6 Santagesik 3x1 Amp 

 

 

4.7 Ceftriaxone 2x1 Amp  

 

 

1.1 P:fraktur patella 

sinistra 

Q:Seperti ditusuk tusuk 

R:Dikaki kiri tidsk 

menyeba 

S: 3 

T:Saat terjadi gerakan tiba-

tiba 

 

2.2 TD:120/80 mmHg,N: 

79x/menit,RR:18x/menit.T

:36,8c  

1.5 Pasien mengatakan 

nyeri berkurang menjadi 3 

2.1 pasien mengatakan 

sudah dapat merubah 

posisi dari berbaring 

menjadi duduk secara 

perlahan 

2.5 pasien mengatakan 

mampu duduk ditempat 

tidur secra mandiri 

perlahan-lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Mei 

2019 
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Tanggal Implementasi 

 

Evaluasi Tindakan 

Pasien 1 

 

Evaluasi Tindakan 

Pasien 2 

 

 

 

 

1.6 Memberikan obat 

analgetik melalui IV 

 

4.7 Memberikan obat 

antibiotik 

 

1.6 Santagesik 3x1 Amp 

 

 

4.7 Ceftriaxone 3x1 Amp 

 

 

1.6 Santagesik 3x1 Amp 

 

4.7 Ceftriaxone 2x1 Amp 
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4.1.1.5 Evaluasi 

Tabel 4.8 

Evaluasi Asuhan Keperawatan Pasien Post Op Fraktur Ekstremitas Bawah Di 

Ruang Cempaka  RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda  

 

Tanggal dan 

Diagnosa 

Evaluasi (SOAP)  

Pasien 1 

Evaluasi (SOAP) 

Pasien 2 

1 Mei 2019 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: Pasien  mengatakan masih 

nyeri 

  P: Fraktur pada femur 1/3 distal 

sinistra 

 Q: Seperti ditusuk-tusuk 

 R: kaki kiri tidak menyebar  

 S: skala 5 

 T: saat ada gerakan secara tiba-

tiba 

O:wajah pasien terlihat meringis 

pasien dapat mendemonstrasikan 

teknik relaksasi nafas dalam 

A: Masalah belum teratasi 

P:Lanjutkan intervensi 

1.3 berikan teknik non 

farmakologis  

1.5 ajarkan teknik relaksasi nafas 

dalam 

1.6 Kolaborasikan pemberian 

analgetik 

 

S:Pasien mengatakan masih 

belum bisa beraktivitas 

Pasien mengatakan mandi hanya 

diseka 

O: terlihat ada perban dikaki kiri 

terlihat keluarga sering 

mendampingi pasien saat 

beraktivitas 

- mobilisasi pasien dibantu 

keluarga 

A: Masalah teratasi sebagian  

S:-Pasien mengatakan masih terasa 

nyeri  

- P :  Fraktur pada patella sinistra 

   Q  : tertusuk tusuk 

   R: kaki kiri  

   S: skala 4 

   T: Saat ada gerakan secara tiba-

tiba 

O:- sesekali wajah pasien terlihat 

meringis 

-terdapat balutan post op 

A:Masalah belum tertasi 

P:Lanjutkan Intervensi 

1.3 berikan teknik non 

farmakologis  

1.5 ajarkan teknik relaksasi nafas 

dalam 

1.6 Kolaborasikan pemberian 

analgetik 

 

S:Pasien mengatakan masih sulit 

beraktivitas  

O:Terdapat fraktur post operasi  

kekuatan otot 3 yang fraktur 

A: Masalah belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

2.1 Identifikasi kemampuan 

pasien dalam mobilisasi 

2.3 Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatan pergerakan 
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Tanggal dan 

Diagnosa 

Evaluasi (SOAP)  

Pasien 1 

Evaluasi (SOAP) 

Pasien 2 

 A: Masalah teratasi sebagian 

P:Lanjutkan Intervensi 

2.1 Identifikasi kemampuan 

pasien dalam mobilisasi 

2.3 Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatan pergerakan 

2.4 Anjurkan mobilisasi dini 

2.5 Ajarkan mobilisasi sederhana 

2.4 Anjurkan mobilisasi dini 

2.5 Ajarkan mobilisasi sederhana 

yang harus dilakukan (mis. 

Duduk ditempat tidur, duduk 

disisi tempat tidur, pindah dari 

tempat tidur ke kursi) 

 

 

 

 

 

 

DX III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX IV 

 

yang harus dilakukan (mis. Duduk 

ditempat tidur, duduk disisi 

tempat tidur, pindah dari 

tempat tidur ke kursi) 

 

S:Pasien mengatakan nyeri 

dibekas luka operasi 

O:-Terdapat bekas luka operasi 

pemasangan pen 

keadaan luka bewarna kemerahan 

A:Masalah   teratasi  

P: pertahankan intervensi 

3.2 Anjurkan minum air yang 

cukup 

3.3 Anjurkan meningkatkan 

asupan nutrisi 

3.4 Monitor karakteristik luka 

(warna, ukuran, bau) 

3.6 Pertahankan teknik steril saat  

melakukan perawatan luka 

 

S:- 

O:-tidak terdapat tanda dan gejala 

infeksi 

leukosit 9,66 10 �/µ� 

kondisi luka post operasi terlihat 

baik dan bersih 

Pasien dan keluarga terlihat  

 

 

 

 

 

S:Pasien mengatakan nyeri 

dibagian luka bekas operasi 

O:keadaan luka membaik 

warna luka kemerahan 

A:Masalahteratasi 

P: Pertahankan intervensi 

3.2 Anjurkan minum air yang 

cukup 

3.3 Anjurkan meningkatkan asupan 

nutrisi 

3.4 Monitor karakteristik luka 

(warna, ukuran, bau) 

3.6 Pertahankan teknik steril saat  

melakukan perawatan luka 

 

S:- 

O:Kondisi luka post operasi 

membaik terlihat  

leukosit 6,77 10 �/µ� 

pasien dan keluarga mampu 

mencegah terjadinya infeksi 

A: Masalah teratasi 

P: Pertahankan intervensi 
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Tanggal dan 

Diagnosa 

Evaluasi (SOAP)  

Pasien 1 

Evaluasi (SOAP) 

Pasien 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Mei 2019 

DX I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mampu mencegah terjadinya 

infeksi 

A:Masalah teratasi 

P: Pertahankan intervensi 

4.1 Monitor tanda dan gejala 

infeksi local dan sistemik 

4.5 Anjurkan meningkatkan nutrisi 

4.6 Anjurkan meningkatkan asupan 

cairan 

4.7 kolaborasikan pemberian 

antibiotik 

 

S: Pasien mengatakan masih nyeri 

P: Fraktur pada femur 1/3 distal 

sinistra 

Q: Seperti ditusuk-tusuk 

 R: kaki kiri tidak menyebar  

 S: Skala 5 

 T: Saat ada gerakan secara tiba-

tiba 

O: Wajah pasien terlihat meringis 

saat bergerak tiba-tiba 

Pasien dapat mendemonstrasikan 

teknik relaksasi nafas dalam 

A: Masalah  teratasi seabagian 

P:Lanjutkan intervensi 

1.3 berikan teknik non 

farmakologis  

1.5ajarkan teknik relaksasi nafas 

dalam 

1.6 Kolaborasikan pemberian 

analgetik 

 

4.1 Monitor tanda dan gejala 

infeksi local dan sistemik 

4.5 Anjurkan meningkatkan nutrisi 

4.6 Anjurkan meningkatkan 

asupan cairan 

4.7 kolaborasikan pemberian 

antibiotic 

 

 

 

 

 

S:-Pasien mengatakan masih terasa 

nyeri  

P :  Fraktur pada patella sinistra 

 Q  : tertusuk tusuk 

  R: kaki kiri  

S: skala 4 

T: Saat ada gerakan secara tiba-tiba 

O:Sesekali wajah pasien terlihat 

meringis 

Terdapat balutan post op 

A:Masalah  teratasi sebagian 

P:Lanjutkan Intervensi 

1.3 berikan teknik non 

farmakologis  

1.5 ajarkan teknik relaksasi 

nafas dalam 

1.6 Kolaborasikan pemberian 

analgetik 
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Tanggal dan 

Diagnosa 

Evaluasi (SOAP)  

Pasien 1 

Evaluasi (SOAP) 

Pasien 2 

DX II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX IV 

S: Pasien  mengatakan 

aktivitasnya masih dibantu 

keluarga 

O: Pasien  terlihat dibantu 

keluarga dalam mobilisasi 

merubah posisi 

A: Masalah teratasi sebagian 

P:Lanjutkan intervensi 

2.1 Identifikasi kemampuan 

pasien dalam mobilisasi 

2.3  Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatan pergerakan 

2.4 Anjurkan mobilisasi dini 

2.5 Ajarkan mobilisasi sederhana 

yang harus dilakukan (mis. Duduk 

ditempat tidur, duduk disisi 

tempat tidur, pindah dari tempat 

tidur ke kursi) 

 

 

 

 

 
 

S:- 

O: tidak terdapat tanda dan gejala 

infeksi 

Leukosit 9,66 10
� 

/µL 

Kondisi luka post operasi 

terlihat baik dan bersih 

Pasien dan keluarga terlihat 

mampu mencegah terjadinya 

infeksi 

A:Masalah teratasi 

P: Pertahankan intervensi 

4.1 Monitor tanda dan gejala 

infeksi local dan sistemik 

4.5 Anjurkan meningkatkan 

nutrisi 

 

 

S: Pasien  mengatakan dapat 

menyeka secara mandiri 

aktivitas lain masih dibantu 

keluarga 

O: Terlihat keluarga pasien 

mendampingi aktivitas pasien 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: Lanjutkan intervensi  

2.1 Identifikasi kemampuan pasien 

dalam mobilisasi 

2.3  Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatan pergerakan 

2.4 Anjurkan mobilisasi dini 

2.5 Ajarkan mobilisasi sederhana 

yang harus dilakukan (mis. 

Duduk ditempat tidur, duduk 

disisi tempat tidur, pindah dari  

tempat tidur ke kursi) 

 

 

 

S:- 

O: Tidak ada muncul tanda-tanda 

infeksi seperti nyeri berlebih 

kondisi luka membaik 

A: Masalah teratasi 

P: Pertahankan intervensi 

4.1 Monitor tanda dan gejala 

infeksi local dan sistemik 

4.5 Anjurkan meningkatkan nutrisi 
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Tanggal dan 

Diagnosa 

Evaluasi (SOAP)  

Pasien 1 

Evaluasi (SOAP) 

Pasien 2 

 

 

 

 

 

 

3 Mei 2019 

DX I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX II 

 

4.6 Anjurkan meningkatkan 

asupan cairan 

4.7 kolaborasikan pemberian 

antibiotik 

 

 

S: -Pasien mengatakan masih 

nyeri 

P: Fraktur pada femur 1/3 distal 

sinistra 

Q: Seperti ditusuk-tusuk 

R: kaki kiri tidak menyebar  

S: Skala 4 

T: Saat ada gerakan secara tiba-

tiba 

O:- Wajah pasien terlihat meringis 

saat bergerak tiba-tiba 

A: Masalah  teratasi  

P:Pertahankan intervensi 

1.3 berikan teknik non 

farmakologis  

1.5 ajarkan teknik relaksasi nafas 

dalam 

1.6 Kolaborasikan pemberian 

analgetik 

S: Pasien mengatakan sebagian 

aktivitas dibantu keluarga 

O: terlihat pasien dapat merubah 

posisi pasien dari berbaring 

menjadi duduk dibantu keluarga 

A: masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

2.1 Identifikasi kemampuan 

pasien dalam mobilisasi 

2.3  Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatan pergerakan 

2.4 Anjurkan mobilisasi dini 

2.5 Ajarkan mobilisasi sederhana 

4.6 Anjurkan meningkatkan asupan 

cairan 

4.7 kolaborasikan pemberian 

antibiotic 

 

S:-pasien mengatakan nyeri 

berkurang 

P: fraktur pada patella sinistra 

Q: seperti ditusuk-tusuk 

R: kaki kiri tidak menyebar 

S: skala 3 

T: saat digerakkan 

O:- wajah pasien terlihat lebih 

rileks 

A:Masalah teratasi  

P:Pertahankanintervensi  

1.3 berikan teknik non 

farmakologis  

1.5 ajarkan teknik relaksasi nafas 

dalam 

1.6 Kolaborasikan pemberian 

analgetik 
 

 

S:pasien mengatakan dapat makan 

dan minum secara mandiri  

O: terlihat pasien dapat merubah 

posisi dari berbaring menjadi duduk 

secara mandiri  

A: Masalah teratasi 

P: pertahankan intervensi 

2.1 Identifikasi kemampuan pasien 

dalam mobilisasi 

2.3  Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatan pergerakan 

2.4 Anjurkan mobilisasi dini 

2.5 Ajarkan mobilisasi 
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Tanggal dan 

Diagnosa 

Evaluasi (SOAP)  

Pasien 1 

Evaluasi (SOAP) 

Pasien 2 

 

 

 

 

 

DX IV 

 

yang harus dilakukan (mis. Duduk 

ditempat tidur, duduk disisi 

tempat tidur, pindah dari tempat 

tidur ke kursi) 

 

S:- 

O: tidak terdapat tanda dan gejala 

infeksi 

Kondisi luka terlihat bersih 

Pasien dan keluarga terlihat 

mampu mencegah terjadinya 

infeksi 

A: Masalah teratasi 

P: Pertahankan intervensi 

4.1 Monitor tanda dan gejala 

infeksi local dan sistemik 

4.5 Anjurkan meningkatkan 

nutrisi 

4.6 Anjurkan meningkatkan 

asupan cairan 

4.7 kolaborasikan pemberian 

antibiotik 

 

sederhana yang harus dilakukan 

(mis. Duduk ditempat tidur, duduk 

disisi tempat tidur, pindah dari 

tempat tidur ke kursi) 

 

S:- 

O:tidak terdapat tanda dan gejala 

infeksi 

Kondisi lukaterlihat bersih 

Pasien mampu mencegah terjadinya 

infeksi 

A: masalah teratasi 

P: Pertahankan intervensi 

4.1 Monitor tanda dan gejala 

infeksi local dan sistemik 

4.5 Anjurkan meningkatkan nutrisi 

4.6 Anjurkan meningkatkan asupan 

cairan 

4.7 kolaborasikan pemberian 

antibiotik 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1  Pasien 1 

4.2.1.1 Diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. 

  Pada tahap pengkajian post op fraktur ekstremitas bawah pada 

pasien 1 penulis mendapatkan data berupa adanya keluhan rasa nyeri disebabkan 

karena luka post op fraktur ekstremitas bawah dengan karakteristik luka jenis 

sayatan vertikal dengan panjang luka ±19 cm, nyeri yang dirasakan seperti 
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tertusuk-tusuk didaerah fraktur dengan skala nyeri 5 intensitas nyeri saat terjadi 

pergerakan secara tiba-tiba. 

 Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien 1 

dengan masalah keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik 

penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, 

maka nyeri akut menurun dengan kriteria hasil: Keluhan nyeri  menurun, ekspresi 

wajah meringis menurun, kegelisahan menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan 

darah membaik, nafsu makan dan pola tidur membaik. Rencana diagnosa nyeri 

akut berhubungan denga agen pencedera fsik melipui: Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, Identifikasi skala nyeri, 

berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan 

yang memperberat rasa nyeri, ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi 

nyeri, kolaborasi pemberian analgetik (SIKI, 2018). 

 Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, maka nyeri akut teratasi menjadi skala nyeri 4 (skala nyeri 

sedang) dengan kriteria hasil: Keluhan nyeri  menurun, ekspresi wajah meringis 

menurun, kegelisahan menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, 

nafsu makan dan pola tidur membaik. Pada pasien 1 mengalami penurunan skala 

nyeri dari 5 menjadi 4 nyeri terjadi karena jaringan yang mengalami cidera atau 

kerusakan mengakibatkan dilepasnya bahan-bahan yang dapat menstimulus 

reseptor nyeri seperti histamine, bradikinin, prostaglandin yang mengakibatkan 

respon nyeri menurut Kozier dkk, 2009. Nyeri pada pasien post operasi fraktur 

ekstremitas bawah sering terjadi setelah proses insisi. Menurut penulis setelah 
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dilakukan operasi menimbulkan luka pada daerah post operasi tersebut sehingga 

nyeri terjadi, yang dirasakan dari nyeri sedang hingga berat pada saat bergerak.  

4.2.1.2 Diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan 

integritas struktur tulang (fraktur) 

 Hasil pengkajian pada pasien 1 pasien mengatakan nyeri saat bergerak, 

dan pada hari pertama pasien sangat meminimalkan gerakan karena takut merasa 

nyeri, aktivitas  pasien dibantu oleh keluarga..  

 Menurut penulis  seseorang yang mengalami luka serta nyeri maka untuk 

aktivitas sehari-hari terhambat sesuai dengan fakta dan teori yang dikemukakan. 

Maka kesimpulan penulis mengenai beberapa keluhan yang terjadi pada pasien 1 

post operasi fraktur ekstremitas bawah dengan teori menurut beberapa penelitian 

sesuai antara teori dan fakta. 

 Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada  pasien 1 

dengan masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan 

kerusakan integritas struktur tulang berdasarkan kriteria hasil yaitu setelah 

dilakukan intervensi selama 3x24 jam, maka mobilitas fisik meningkat dengan 

kriteria hasil: Pergerakkan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, 

gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Rencana diagnosa gangguan 

mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang meliputi: 

Identifikasi kemampuan pasien dalam mobilisasi, monitor tanda-tanda vital, 

libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatan pergerakan, 

anjurkan mobilisasi dini, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan 

(misalnya duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur, pindah dari tempat 
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tidur ke kursi. Mobilisasi seseorang di pengaruhi salah satunya karena proses 

penyakit,untuk itu seseorang dapat melakukan mobilisasi dengan baik apabila 

memiliki energi yang cukup, dan usia ( Hidayat, 2012). 

 Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 didapatkan hasil gangguan mobilitas fisik pada pasien 1 didapatkan 

gangguan mobiltas teratasi sebagian sesuai dengan kriteria hasil yaitu pasien 

meningkat dalam melakukan aktivitas fisik yang relevan, Pada pasien 1 belum 

dapat melakukan aktivitas fisik dan mobilisasi secara mandiri dikarenkan 

kerusakan integritas struktur tulang atau terputusnya kontiunitas tulangyang 

mengakibatkan tingkat keberhasilan pasien post op fraktur ekstremitas bawah 

dalam mobilisasi dini dapat meningkatkan kemandirian serta aktivitas pasien 

menurut Sumaryati, dkk 2018. 

4.2.1.3 Diagnosa Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan pemasangan 

pen. 

 Tindakan pemasangan traksi dan tindakan pembedahan maka terjadi 

kerusakan integritas kulit. Pada pasien 1 memiliki panjang luka  ±19  cm jenis 

sayatan vertikal dibagian femur sinistra, pasien mengatakan nyeri dibekas luka 

operasi saat bergerak. Menurut penulis seseorang yang mengalami post operasi 

pemasangan traksi maka akan mengalami kerusakan integritas pada kulit sesuai 

dengan fakta dan teori yang dikemukakan.  

 Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien 1 

dengan masalah kerusakan integritas kulit berubungan dengan pemasangan traksi 

berdasarkan kriteria hasil yaitu Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, 
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maka integritas kulit dan jaringan  meningkat dengan kriteria hasil: Elasitas 

meningkat, kerusakan jaringan menurun, perdarahan menurun, kerusakan lapisan 

menurun, sensasi membaik, tekstur membaik. Rencana diagnosa kerusakan 

integritas kulit berhubungan dengan pemasangan traksi meliputi: Identifikasi 

penyebab gangguan integritas kulit, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan 

meningkatkan asupan nutrisi, monitor karakteristik luka (warna, ukuran, bau), 

monitor tanda-tanda infeksi, pertahankan teknik steril saat  melakukan perawatan 

luka, ganti balutan sesuai jumlah eksudat, kolaborasi pemberian antibiotik. 

 Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam kerusakan integritas kulit teratasi dengan kriteria hasil: Elasitas 

meningkat, kerusakan jaringan menurun, perdarahan menurun, kerusakan lapisan 

menurun, sensasi membaik, tekstur membaik. Pada pasien 1 keadaan kulit 

membaik dan bersih kerusakan integritas kulit disebabkan oleh luka, Luka adalah 

rusaknya atau hilangnya kontuinitas kulit atau jaringan yang dapat diakibatkan 

oleh faktor internal dan eksternal menurut Potter & Perry, 2009. 

4.2.1.4  Diagnosa  risiko infeksi berhubungan dengan prosedur tindakan invasif. 

 Risiko infeksi dapat terjadi pada pasien yang kemungkinan memiliki luka 

post operasi, pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah memungkinkan 

pasien mengalami komplikasi apabila tidak dilakukan perawatan yang benar 

seperti tidak menjaga kebersihan diri akan mengakibatkan infeksi (Wiknjosastro, 

2008). Menurut penulis masalah risiko infeksi dapat muncul ketika proses 

pembedahan berakhir dan tidak adanya perawatan pada luka post operasi fraktur 

ekstremitas bawah. Pada saat dikaji terdapat luka post operasi fraktur ekstremitas 
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bawah dengan jenis sayatan vertikal dengan masing-masing panjang luka ±19 cm 

pada pasien 1 yang masih tertutup verban.  

 Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, maka tingkat infeksi  

menurun dengan kriteria hasil: Kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan 

meningkat,  nyeri menurun,  bengkak menurun, kadar sel darah putih membaik, 

kultur area luka membaik, pasien bebas dari tanda dan gejala infeksi, 

menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi, jumlah leukosit 

dalam batas normal, menunjukkan perilaku hidup sehat. Rencana diagnosa risiko 

infeksi berhubungan dengan tindakan prosedur invasif meliputi: Monitor tanda 

dan gejala infeksi local dan sistemik, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan 

cara mencuci tangan dengan benar, anjurkan meningkatkan nutrisi, anjurkan 

meningkatkan asupan cairan, kolaborasikan pemberian antibiotik. 

 Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan kperawatan 

selama 3x24 jam risiko infeksi teratasi dengan kriteria hasil kebersihan tangan 

meningkat, kebersihan badan meningkat, nyeri menurun, bengkak menurun, kadar 

sel darah putih membaik, kultur area luka membaik. Pada pasien 1 tidak 

didapatkan tanda dan gejala infeksi, infeksi dapat terjadi karena memiliki luka 

post operasi, pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah memungkinkan 

pasien mengalami komplikasi apabila tidak dilakukan perawatan yang benar 

seperti tidak menjaga kebersihan diri akan mengakibatkan infeksi (Wiknjosastro, 

2008). 

 



65 

 

  

4.2.2 Pasien 2 

4.2.2.1  Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubugan dengan agen pencedera 

fisik. 

 Hasil data yang didapatkan dari pasien 2 penulis mendapatkan data 

berupa adanya keluhan rasa nyeri disebakan luka post op fraktur ekstremitas 

bawah dengan karakteristik luka jenis sayatan horizontal dengan panjang luka ±10 

cm, nyeri yang dirasakan seperti tertusuk-tusuk didaerah fraktur dengan skala 

nyeri 4 intensitas nyeri saat terjadi pergerakan secara tiba-tiba. Jika terjadi fraktur 

maka akan dilakukan tindakan insisi ada area fraktur  sehingga menyebabkan 

terputusnya kontiunitas jaringan, pembuluh darah, dan saraf-saraf  disekitar 

daerah insisi. Setelah proses pembedahan berakhir, daerah insisi ditutup dan 

menimbulkan luka operasi, yang bila tidak dirawat dengan baik akan 

menimbulkan masalah risiko infeksi. Menurut penulis setelah dilakukan operasi 

menimbulkan luka pada daerah tersebut sehingga nyeri terjadi, yang dirasakan 

dari nyeri sedang hingga berat pada saat bergerak. 

 Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien 2 

dengan masalah keperawatan nyeri akut berhubungan agen pencedera fisik pada 

pasien penulis mencantumkan tujuan Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 

jam, maka nyeri akut menurun dengan kriteria hasil: Keluhan nyeri  menurun, 

ekspresi wajah meringis menurun, kegelisahan menurun, frekuensi nadi membaik, 

tekanan darah membaik,  nafsu makan dan pola tidur membaik. Rencana diagnosa 

nyeri akut berhubungan dengan  agen pencedera fsik melipui: Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, Identifikasi skala nyeri, 
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berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan 

yang memperberat rasa nyeri, ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi 

nyeri, kolaborasi pemberian analgetik (SIKI, 2018) 

 Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam, maka nyeri akut teratasi menjadi skala nyeri 3 (skala nyeri 

ringan) dengan kriteria hasil: Keluhan nyeri  menurun, ekspresi wajah meringis 

menurun, kegelisahan menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, 

nafsu makan dan pola tidur membaik. Pada pasien 2 skala nyeri pada awal 

pengkajian 4 dan menjadi 3 yang disebabkan oleh agen pencera fisik atau luka 

pembedahan post op fraktur ekstremitas, nyeri yaitu pengalaman sensori 

emosional yang tidak menyenangkan sebagai akibat kerusakan jaringan actual dan 

potensial yang menyakitkan tubuh dan diungkapkan oleh individu yang 

mengalaminya sesuai teori dan fakta. 

4.2.2.2  Gangguan mobilitas fsisik berhubungan dengan kerusakan intergritas 

struktur tulang. 

 Imobilitas dapat terjadi karena berbagai hal misalya nyeri pada luka dan 

lain lain. Menurut penulis seseorang yang mengalami luka serta nyeri maka untuk 

aktivitas sehari-hari terhambat sesuai dengan fakta dan teori yang dikemukakan. 

Maka kesimpulan penulis mengenai beberapa keluhan yang sama-sama terjadi 

pada 2 post operasi fraktur ekstremitas bawah dengan teori menurut beberapa 

penelitian sesuai antara teori dan fakta. 

 Dalam kasus diagnosa ditegakkan oleh penulis karena pada saat 

bergerak, susah untuk merubah posisi karena takut merasa nyeri saat bergerak, 
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pasien sangat meminimalkan gerakan, dan ADLs dibantu oleh keluarga dan terjadi 

pada pasien 2 yaitu 12 (ketergantungan ringan). Menurut penulis ketika terjadi 

luka akan sulit untuk melakukan aktivitas baik aktivitas berat maupun ringan, 

sehingga diperlukan bantuan pada pasien salah satunya ambulasi pada pasien post 

op fraktur secara bertahap.   

 Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada  pasien 2 

dengan masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan 

kerusakan integritas struktur tulang berdasarkan kriteria hasil yaitu setelah 

dilakukan intervensi selama 3x24 jam, maka mobilitas fisik meningkat dengan 

kriteria hasil: Pergerakkan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, 

gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Rencana diagnosa gangguan 

mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang meliputi: 

Identifikasi kemampuan pasien dalam mobilisasi, monitor tanda-tanda vital, 

libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatan pergerakan, 

anjurkan mobilisasi dini,  ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan 

(misalnya duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur, pindah dari tempat 

tidur ke kursi. Mobilisasi seseorang di pengaruhi salah satunya karena proses 

penyakit, untuk itu seseorang dapat melakukan mobilisasi dengan baik apabila 

memiliki energi yang cukup, dan usia ( Hidayat, 2012). 

 Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 didapatkan hasil gangguan mobilitas fisik pada pasien 2 didapatkan 

gangguan mobiltas teratasi sesuai dengan kriteria hasil yaitu pasien meningkat 

dalam melakukan aktivitas fisik yang relevan terhadap teori bahwa tingkat 
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keberhasilan pasien post op fraktur ekstremitas bawah dalam mobilisasi dini dapat 

meningkatkan kemandirian serta aktivitas pasien (Sumaryati, dkk 2018). 

4.2.2.3  Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan pemasangan screw 

(skrup) 

 Tindakan pemasangan traksi dan tindakan pembedahan maka terjadi 

kerusakan integritas kulit. Pada pasien 2 panjang  luka  ±10 cm jenis sayatan  

horizontal. Menurut penulis seseorang yang mengalami post  operasi  pemasangan  

traksi maka akan mengalami kerusakan integritas pada kulit sesuai dengan fakta 

dan teori yang dikemukakan. 

 Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien 2 

dengan masalah kerusakan integritas kulit berubungan dengan pemasangan traksi 

berdasarkan kriteria hasil yaitu Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, 

maka integritas kulit dan jaringan  meningkat dengan kriteria hasil: Elasitas 

meningkat, kerusakan jaringan menurun, perdarahan menurun, kerusakan lapisan 

menurun, sensasi membaik, tekstur membaik. Rencana diagnosa kerusakan 

integritas kulit berhubungan dengan pemasangan traksi meliputi: Identifikasi 

penyebab gangguan integritas kulit, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan 

meningkatkan asupan nutrisi, monitor karakteristik luka (warna, ukuran, bau), 

monitor tanda-tanda infeksi, pertahankan teknik steril saat  melakukan perawatan 

luka, ganti balutan sesuai jumlah eksudat, kolaborasi pemberian antibiotik. 

 Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam kerusakan integritas kulit teratasi dengan kriteria hasil: Elasitas 

meningkat, kerusakan jaringan menurun, perdarahan menurun, kerusakan lapisan 
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menurun, sensasi membaik, tekstur membaik. Keadaan kulit pasien dan luka 

pasien tidak terdapat edema atau lesi proses penyembuhan membaik pasien 

mengalami kerusakan integritas kulit disebabkan oleh pemasangan traksi  

Tindakan pemasangan traksi dan tindakan pembedahan maka terjadi kerusakan 

integritas kulit dan menimbulkan luka, Luka adalah rusaknya atau hilangnya 

kontuinitas kulit atau jaringan yang dapat diakibatkan oleh faktor internal dan 

eksternal (Potter & Perry, 2009). 

4.2.2.4 Risiko infeksi berhubungan dengan prosedur tindakan infasive. 

 Risiko infeksi dapat terjadi pada pasien yang kemungkinan memiliki luka 

post operasi , Pada pasien post operasi fraktur ekstremitas bawah memungkinkan 

pasien mengalami komplikasi apabila tidak dilakukan perawatan yang benar 

seperti tidak menjaga kebersihan diri akan mengakibatkan infeksi (Wiknjosastro, 

2008). Menurut penulis masalah risiko infeksi dapat muncul ketika proses 

pembedahan berakhir dan tidak adanya perawatan pada luka post operasi fraktur 

ekstremitas bawah. 

 Pada saat dikaji terdapat luka post operasi fraktur ekstremitas bawah 

dengan jenis sayatan horizontal panjang luka ± 10 cm pada pasien 2 yang masih 

tertutup verban. Menurut penulis masalah risiko infeksi dapat muncul ketika 

proses pembedahan berakhir dan tidak adanya perawatan pada luka post operasi 

fraktur ekstremitas bawah. 

 Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, maka tingkat infeksi  

menurun dengan kriteria hasil: Kebersihan tangan meningkat ,kebersihan badan 

meningkat, nyeri menurun, bengkak menurun, kadar sel darah putih membaik, 
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kultur area luka membaik, pasien bebas dari tanda dan gejala infeksi, 

menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi, jumlah leukosit 

dalam batas normal, menunjukkan perilaku hidup sehat. Rencana diagnosa risiko 

infeksi berhubungan dengan tindakan prosedur invasif meliputi: Monitor tanda 

dan gejala infeksi local dan sistemik, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan 

cara mencuci tangan dengan benar, anjurkan meningkatkan nutrisi, anjurkan 

meningkatkan asupan cairan, kolaborasikan pemberian antibiotik. 

 Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan kperawatan 

selama 3x24 jam risiko infeksi teratasi dengan kriteria hasil kebersihan tangan 

meningkat, kebersihan badan meningkat, nyeri menurun, bengkak menurun, kadar 

sel darah putih membaik, kultur area luka membaik.Didapatkan pasien tidak 

mengalami tanda dangejala infeksi sesuai dengan teori bahwa risiko infeksi dapat 

terjadi pada pasien yang kemungkinan memiliki luka post operasi. Pada pasien 

post operasi fraktur ekstremitas bawah memungkinkan pasien mengalami 

komplikasi apabila tidak dilakukan perawatan yang benar seperti tidak menjaga 

kebersihan diri akan mengakibatkan infeksi Wiknjosastro (2008). 

4.2.3 Perbandingan Pasien 1 dan Pasien 2 

 Pada Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisik menurut penulis, didapatkan perbandingan antara data evaluasi 

yang muncul pada pasien 1 dan pasien 2 mengalami menurunana tingkat skala 

nyeri pada pasien 1 menjadi skala 4 (nyeri sedang) pada psien 2 menjadi skala 3 

(nyeri ringan) dan pada pasien 2 didukung dengan prilaku pasien yang mampu 
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menunjukkan sikapnya dalam mengontrol nyeri dengan menunjukkan ekspresi 

wajah yang tenang dan tidak terlihat gelisah, pasien pun melaporkan merasa 

nyaman dan rileks saat diberikan teknik relaksasi nafas dalam maupun setelah nya 

sesuai dengan teori (Thullyen, 2013). Terhadap kriteria hasil dan tujuan yang 

sudah ditetapkan dan ada pada teori dan teori menurut Maliya & Ayudianningsih 

(2009) pemberian teknik relaksasi nafas dalam berguna untuk meningkatkan 

suplai oksigen ke jaringan, serta dapat meningkatkan ventilasi paru dan oksigen 

darah setelah anastesi, sehingga dapat menurunkan rasa nyeri pada pasien post 

operasi. 

 Hasil studi kasus ini didukung oleh penelitian dari Wiwikustro (2014),  

terhadap 15 pasien post op fraktur femur di RSPAU dr. S Hardjo Lukita 

Yogyakarta menunjukkan bahwa latihan relaksasi nafas dalam efektif 

menurunkan nyeri pada pasien post op fraktur. 

 Menurut penulis ada beberapa hal yang mempengaruhi perubahan 

intensitas skala nyeri yang dirasakan pasien yaitu pendekatan antara perawat dan 

pasien, sesuai dengan teori yang ada bahwa saat pemberian teknik relaksasi nafas 

dalam perlu memperhatikan pendekatan antara pasien dengan perawat saat pasien 

disapa dengan ramah  dan menenangkan pasien pun merasa lebih diperhatikan 

sehingga dapat menimbulkan rasa nyaman yang akan berpengaruh pada skala 

nyeri yang dirasakan. 

 Pada diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan 

dengan kerusakan integritas struktur tulang. Menurut penulis asuhan keperawatan 

yang dilakukan penulis didapatkan perbandingan antara data evaluasi yang 
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terdapat pada pasien 1 dan pasien 2 yang menunjukkan peningkatan dalam 

beraktivitas sesuai dengan kriteria hasil, walaupun bertahap dan dengan bantuan 

perawat atau keluarga. Pada pasien 1 hanya dapat merubah posisi jika dibantu 

keluarga sedangkan pada pasien 2 sesuai dengan teori yaitu pasien dapat merubah 

posisi secara mandri dari berbaring menjadi duduk secara mandiri. Berdasarkan 

teori menurut Hidayat (2012), bahwa mobilisasi dilakukan secara bertahap, pada 

hari  pertama dimulai dengan fleksi dan ekstensi jari-jari kaki, serta fleksi dan 

ekstensi pergelangan kaki, hari kedua rotasi paha, abduksi pangkal paha, hari 

ketiga fleksi dan ekstensi lutut dan pada teori Widuri (2010),  dijelaskan bahwa 

faktor yang mempengaruhi mobilisasi seseorang, tingkat usia, status 

perkembangan, kesehatan fisik, tingkat energi, emosi, gaya hidup, kebudayaan, 

nurisi dan pekerjaan. 

 Pada pasien 1 bekerja sebagai pegawai honor sedangkan pasien 2 sebagai 

pegawai swasta disebuah perkantoran dan sebagai pelatih futsal. Pasien 2 dapat 

menahan nyeri sehingga dapat melakukan mobilisasi lebih cepat disbanding 

pasien 1 karena tingkat energi dan kebiasaan yang berbeda. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan fakta yang ada 

dilapangan. Jadi meningkatnya tingkat mobilisasi pada pasien post op fraktur 

femur dan patella berbeda dikarenakan lokasi fraktur kedua pasien tidak sama, 

dimana fraktur patella akan lebih cepat melakukan mobilisasi ditambah dengan 

tingkat energy dari masing-masing pasien berbeda, akan mempengaruhi tingkat 

mobilisasi atau aktivitas karena semakin besar energi  pasien maka akan lebih 

cepat pula pasien dapat melakukan mobilisasi.  
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 Pada diagnosa keperawatan kerusakan integritas kulit berhubungan 

dengan pemasangan pen atau screw (skrup). Menurut penulis asuhan keperawatan 

yang dilakukan penulis didapatkan data dari pasien 1 dan pasien 2 menunjukkan 

peningkatan dalam penyembuhan luka post op sesuai dengan kriteria hasil 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan teori dan fakta yang ada 

dilapangan sesuai dengan teori Potter dan Perry (2009), tindakan pemasangan 

traksi dan tindakan pembedahan maka terjadi kerusakan integritas kulit, luka atau 

rusaknya, hilangnya kontiunitas kulit atau jaringan yang diakibatkan oleh faktor 

internal dan eksternal. 

 Pada diagnosa keperawatan risiko infeksi berhubugan dengan prosedur 

tindakan invasif menurut penulis asuhan keperawatan yang dilakukan penulis 

didapatkan data evaluasi yang muncul pada pasien 1 dan pasien 2 masalah 

keperawatan risiko infeksi pada kedua pasien menurun. Menurut penelitian yang 

dilakukan Rosaliya (2012), ada beberapa faktor yang mempengaruhi trjadinya 

infeksi luka post op fraktur yaitu usia, lama perawatan, proses perawatan pasien 

selama rawat inap. 

 Menurut penulis semakin cepat infeksi disadari dan dideteksi maka 

semakin besar pula kemungkinan infeksi dapat diatasi sebelum menjadi infeksi 

sistemik. Risiko infeksi dapat muncul ketika proses pembedahan berakhir dan 

tidak adanya perawatan pada luka post op. Sesuai  dengan teori Wiknjosastro 

(2008), pada pasien post op fraktur memungkinkan pasien mengalami komplikasi 

apabila tidak dilakukan perawatan yang benar seperti tidak menjaga kebersihan 

diri akan mengakibatkan infeksi dan tindakan monitoring infeksi pada penelitian 
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ini memang berpengaruh terhadap risiko infeksi, sesuai dengan penulisan 

sebelumnya oleh Trisnawati (2017), yang meneliti tentang tindakan pencegahan 

infeksi yang terbukti berpengaruh terhadap menurunya risiko terjadi infeksi luka 

operasi pada pasien yang dirawat di rumah sakit.  
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian penerapan asuhan keperawatan pada 

pasien post op fraktur ekstremitas di Ruang Cempaka  RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda Kalimantan Timur penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

5.1.1. Pengkajian 

Hasil pengkajian yang di dapatkan dari kedua pasien menunjukkan 

adanya tanda gejala yang sama yang di rasakan oleh kedua kasus. Keluhan 

yang di rasakan oleh pasien1 juga dirasakan pasien 2. Tanda dan gejala 

yang muncul yang di rasakan oleh kedua pasien yaitu adanya nyeri di 

anggota gerak ekstremitas bawah setelah di lakukan operasi, pasien di 

bantu dalam pemenuhan dalam kebutuhannya, kerusakan intgritas kulit 

post op. Hal ini menunjukkan bahwa, jika seseorang terdiagnosa fraktur 

memiliki kemungkinan akan muncul masalah dan keluhan yang sama di 

rasakan oleh penderita. 

5.1.2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien 1 dan pasien 2 

adalah Nyeri berhubungan dengan Agen injuri fisik, gangguan mobilitas 

fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang, kerusakan 
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integritas kulit berhubungan dengan pemasangan traksi , dan Resiko 

infeksi berhubungan dengan prosedur invasif (pemasangan traksi). 

5.1.3. Perencanaan 

 Hasil yang diperoleh dari intervensi yang di lakukan oleh penulis, 

intervensi yang di lakukan yaitu mengukur Skala nyeri pasien dengan 

mengajarkan latihan Teknik relaksasi nafas dalam, yang bertujuan untuk 

mengurangi Skala nyeri pada pasien post op fraktur, membantu memenuhi 

kebutuhan ADLs, mengganti balutan luka dan monitor tanda dan gejala 

infeksi. 

5.1.4. Pelaksanaan tindakan 

 Implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang 

telah peneliti susun. Implementasi keperawatan yang dilakukan pada pasien 

1 dan pasien 2 sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan 

berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kebutuhan pasien  

5.1.5. Evaluasi 

 Hasil evaluasi yang dilakukan penulis pada kedua kasus dilakukan 

selama 3 hari perawatan oleh penulis. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh 

penulis pada pasien 1 menunjukkan bahwa masalah keperawatan  yang 

dialamin pasien 1 teratasi dapat dilihat dari menurunnya skala nyeri pasien 

dari 5 menjadi 4. Hasil evaluasi keperawatan pasien 2 menunjukkan 

perkembangan kesehatan dan masalah keperawatan yang mulai teratasi juga 

dapat dilihat dari menurunnya skala nyeri 4 menjadi 3. Lalu pada pasien 1 
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dan pasien 2 dapat memenuhi ADLs secara mandiri seperti 

menyeka,keadaan luka pada pasien 1 dan pasien 2 membaik  dan pada 

pasien 1 dan pasien 2 tidak terdapat tanda-tanda infeksi. 

5.2 Saran 

5.2.1. Bagi Instansi Rumah Sakit 

  Dapat memberikan sarana untuk dilakukan tindakan keperawatan 

sebagai salah satu intervensi keperawatan sehingga dapat berjalan 

secara optimal dalam menurunkan tingkat masalah pada pasien post op 

fraktur ekstremitas.Perlu adanya pengawasan secara konsisten dalam 

pemberian tindakan keperawatan sehingga tindakan keperawatan yang 

diberikan dapat berjalan optimal. 

5.2.2 Bagi Instansi Pendidikan 

 Institusi pendidikan sebagai bahan acuan dan refrensi untuk bahan 

penelitian lebih lanjut serta dapat diterapkan sebagai intervensi bagi 

mahasiswa dalam penanganan masalah pada pasien post op fraktur 

ekstremitasdi Ruang Cempaka RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda. 

5.2.3 Bagi Penulis Selanjutnya 

  Hasil studi kasus ini dapat dijadikan landasan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut, dan dijadikan bahan perbandingan dalam 

melakukan studi kasus selanjutnya mengenai asuhan keperawatan pada 

pasien post op fraktur ekstremitas bawah. 
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Lampiran 2 

PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN 

(PSP) 

 

1. Kami adalah mahasiswi berasal dari poltekkes Kaltim Program Studi D-

III Keperawatan, dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan 

sukarela dalam melakukan studi kasus yang berjudul Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Post Op Fraktur Ekstremitas Bawah Di ruang 

Cempaka RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

2. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara 

umum tentang Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Op Fraktur 

Ekstremitas Bawah yang dapat memberi manfaat berupa menambah 

pengetahuan dan pengalaman bagi responden dan peneliti dalam 

melaksanakan studi kasus, khususnya studi kasus mengenai Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Post Op Fraktur Ekstremita Bawah, studi kasus 

ini akan berlangsung selama 3-6 hari. 

3. Prosedur pengambilan bahamn data dengan cara wawncara, melakukan 

observasi, pemeriksaan fisik yang akan berlangsug kurang lebih 15-20 

menit. Cara ini mungkin menyebabkan ketidknyamanan tetapi anda tidak 

perlu khawatir karena studi kasus ini untuk kepentingan pengembangan 

asuhan atau pelayanan keperawatan. 

4. Keuntungan yang anda peroleh dalam keikutsertaan anda pada studi kasus 

ini adalah anda turut terlibat aktif mengikuti perkembangan asuhan atau 

tindakan yang diberikan. 



 

5. Nama dan Jati diri anda beserta seluruh informasi yang anda sampaikan 

akan tetap dirahasiakan. 

 

Penulis 

 

Nadila Putri 
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