
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Fraktur adalah patah tulang atau terganggunya kesinambungan jaringan 

tulang yang disebabkan oleh trauma langsung maupun trauma tidak langsung. 

Badan kesehatan dunia (WHO) mencatat jumlah kejadian fraktur pada tahun 

2011-2012 terdapat 1,3 juta orang yang menderita fraktur. Menurut DEPKES 

RI tahun 2011 di Indonesia sendiri juga banyak yang mengalami fraktur, 

fraktur di Indonesia terdapat 45.987 orang yang mengalami fraktur, prevalensi 

kejadian fraktur yang paling tinggi adalah fraktur femur yaitu terdapat 19.729 

orang yang mengalami fraktur, sedangkan ada 14.037 orang yang mengalami 

fraktur cluris dan terdapat 3.776 orang mengalami fraktur tibia. Salah satu cara 

untuk mengembalikan fraktur seperti semula yaitu salah satu cara adalah 

rekognisi atau dilakukan tindakan pembedahan (Sjamsuhidayat & Jong, 2005).  

Pembedahan adalah segala upaya tindakan pengobatan yang secara 

invasif dengan cara membuka bagian organ tubuh yang akan ditangani. 

Setelah tindakan pembedahan akan dilakukan tindakan untuk menangani rasa 

nyeri yaitu dengan menggunakan obat penghilang rasa nyeri (Sjamsuhidajat, 

R. & Jong, 2005).  

Menurut The International Association for the Study of Pain, nyeri 

adalah suatu pengalaman sensorik yang tidak menyenangkan yang diakibatkan 

oleh kerusakan jaringan ataupun yang berpotensi merusak jaringan. Nyeri itu 
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merupakan suatu hak yang kompleks meliputi aspek fisik dan psikis. Aspek 

fisik meliputi perubahan keadaan umum, denyut nadi, suhu tubuh, pernapasan, 

sedangkan aspek psikis akibat nyeri dapat terjadinya stress yang bisa 

mengurangi sistem imun dalam proses inflamasi. Nyeri merupakan hak yang 

bersifat subjektif dan personal, sehingga masing-masing individu akan 

memberikan respon yang berbeda terhadap rasa nyeri berdasarkan pengalaman 

sebelumnya (Judha, Sudarti & Fauziah,2012).  

Penatalaksanaan manajemen nyeri ada 2 teknik yaitu dengan cara 

farmakologi dan non-farmakologi. Penatalaksanaan manajemen nyeri 

farmakologi adalah penatalaksanaan manajemen nyeri dengan menggunakan 

obat yang berkolaborasi antara perawat dengan dokter dalam pemberian obat 

anti nyeri, sedangkan teknik non-farmakologi adalah penatalaksanaan 

manajemen  nyeri tanpa obat-obatan, penatalaksanaan manajemen nyeri non-

farmakologi meliputi Guided imagery, distraksi, hypnoanalgesia.  

Teknik hypnoanalgesia merupakan teknik non-farmakologi yang dapat 

dilakukan oleh perawat dalam mengatasi rasa nyeri. Kunci dari 

hypnoanalgesia adalah adanya kekuatan sugesti atau keyakinan terhadap 

sesuatu hal positif yang muncul berdasarkan pada konsep pikiran, sehingga 

akan memberikan energi positif bagi suatu tindakan yang dilakukan. 

Penggunaan metode ini mengakibatkan berkurangnya bahkan menghilangkan 

rasa nyeri yang dialami tubuh manusia sebagai respon terhadap suatu trauma 

(Amarta, 2012).  
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Beberapa penelitian lain menunjukkan adanya pengaruh teknik 

relaksasi terhadap penurunan nyeri pada pasien post operasi, salah satunya 

adalah Ayudianingsih (2009) disebutkan bahwa teknik relaksasi nafas dalam 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan nyeri pada pasien 

pasca operasi fraktur femur antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol di Rumah Sakit Karima Utama Surakarta.  

Menurut uraian latar belakang di atas belum ada teknik manajemen 

nyeri non-farmakologi berupa hypnoanalgesia, sehingga peneliti tertarik ingin 

melakukan sebuah penelitian “Pengaruh Pemberian Hypnoanalgesia pada 

Nyeri Post Operasi Fraktur di Rumah Sakit Karima Utama Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, perawatan luka post 

operasi fraktur dapat menimbulkan nyeri pada pasien maka masalah dari 

penelitian ini dapat dirumuskan “Apakah ada pengaruh hypnoanalgesia 

terhadap tingkah skala nyeri pada post operasi fraktur?”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan penelitian ini dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1. Tujuan umum  

untuk mengetahui pengaruh hypnoanalgesia terhadap tingkat skala nyeri 

post operasi 
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2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui tingkat skala nyeri post operasi sebelum diberi 

perlakuan. 

b. Untuk  mengetahui tingkat skala nyeri post operasi sesudah diberi 

perlakuan. 

c. Untuk membandingkan tingkat skala nyeri post operasi antara sebelum 

diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, manfaat 

penelitian dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis  

a. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh 

hypnoanalgesia terhadap tingkat skala nyeri post operasi.  

b. Memperluas dan memperdalam bidang kajian hypnosis khususnya 

hypnoanalgesia untuk menangani masalah nyeri.  

c. Dapat menjadi landasan keaslian penelitian selanjutnya tentang 

hypnoanalgesia 

2. Manfaat penelitian secara praktis 

a. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh hypoanalgesia terhadap tingkat skala nyeri post operasi. 

b. Sebagai alternatif terapi tambahan di bidang keperawatan dalam 

penanganan pasien post operasi.  



5 
 

E. Keaslian Penelitian  

Keaslian penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Ayudianingsih (2009) dengan judul “Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas 

Dalam terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Pasien Pasca Operasi Fraktur 

Femur di Rumah Sakit Karima Utama Surakarta”. Hasil pengujian juga 

menunjukkan bahwa skor nyeri pada sesudah perlakuan kelompok 

eksperimen sebesar 2,65 sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 3,30. 

Berdasarkan perbandingan rata-rata skor nyeri tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pemberian teknik relaksasi nafas dalam memberikan 

dampak penurunan nyeri yang lebih baik.  

2. Saekhatun (2008) dengan judul “Hubungan Sikap Perawat dengan 

Tindakan Perawat dalam Manajemen Nyeri (Teknik Distraksi) pada Pasien 

Post Operasi di Ruang Bedah Orthopedi RSUI Kustati Surakarta”. Hasil 

penelitian menyebutkan bahwa ada hubungan yang bermakna (signifikan) 

antara sikap perawat dalam manajemen nyeri (teknik distraksi) pada pasien 

post operasi. Hasil X2 hitung = 3,578 dengan nilai  = 0,018 dengan taraf 

signifikan 0,05. Adapun persaman dalam penelitian ini adalah tentang 

manajemen nyeri. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian, 

metode penelitian dan manajemen nyeri yang digunakan, dimana 

Saekhatun menggunakan cross sectional dan manajemen nyeri 

menggunakan teknik distraksi, sedangkan dalam penelitian ini metode 

penelitiannya menggunakan metode pre-test post tes control group design 

dan manajemen nyeri yang digunakan adalah pemberian hypnoanalgesia.  


