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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KECEMASAN DAN DUKUNGAN 

KELUARGA DENGAN INTENSITAS NYERI PADA PASIEN POST ORIF 

FRAKTUR EKSTREMITAS BAWAH DI RS ORTOPEDI PROF. Dr. R. 

SOEHARSO SURAKARTA 

Abstrak 

Nyeri merupakan pengalaman personal, subjektif, dan tidak semua orang dapat 

merasakan nyeri dalam pola yang identik.Tujuan dari penelitan ini adalah 

mengetahui hubungan antara intensitas nyeri dengan kecemasan dan dukungan 

keluarga pada pasien post ORIF fraktur ekstremitas bawah di RS Ortopedi Prof 

Dr. R. Soeharso Surakarta. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 38 responden 

yang diambil dengan metode purposive sampling.Instrumen dalam penelitian ini 

ada tiga yaitu Numeric Ratting Scale (NRS), kuesioner Hamilton Rating Scale for 

Anxiety (HARS) dan kuesioner dukungan keluarga. Hasil analisis bivariat uji 

korelasi Pearson (r), diperoleh nilai p-value sebesar 0,032 < (0,05)menunjukan 

adanya hubungan antara intensitas nyeri dengan kecemasan. Sedangkan dukungan 

keluarga dengan intensitas nyeri hasil uji korelasi Pearson (r), diperoleh p-value 

sebesar 0,045 < (0,05) menunjukan adanya hubungan antara intensitas nyeri 

dengan dukungan keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat 

kecemasan dan dukungan keluarga yang baik juga dapat mempengaruhi intensitas 

nyeri pasien post ORIF fraktur ekstremitas bawah. 

Kata Kunci : Nyeri, kecemasan, dukungan keluarga, post ORIF fraktur 

ekstremitas bawah 

Abstract 

Pain is a multidimensional phenomenon so it is difficult to define. Pain is a 

personal and subjective experience, and not everyone feels pain inan identical 

pattern. This study aims to determine whether there is a relationship between 

pain intensity with anxiety and family support inpatients with post ORIFlower 

limb fractures at Prof. Dr.R. Soeharso Surakarta Ortopedic Hospital. This type 

of research is quantitative with approach cross sectional. The sample in this 

study were 38 respondents taken by purposive sampling method. There are 

three instruments in this study, namely the Numeric Ratting Scale (NRS), the 

Hamilton Rating Scale for Anxiety (HARS) questionnaire and the family 

support questionnaire.The results of the bivariate analysis of Pearson 

correlation test (r), obtained p-value of 0.032 < (0.05) showed a relationship 
between pain intensity and anxiety. While family support with pain intensity 

Pearson correlation test results (r), obtained p-value of 0.045 < (0.05) showed 

a relationship between pain intensity and family support. The conclusion of this 

study is the level of anxiety and good family support can also affect the 

intensity of pain in patients with post-ORIF lower limb fractures. 

Keywords: Pain, anxiety, family support, post ORIF lower limb fracture 
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1. PENDAHULUAN 

Kasus orthopedi merupakan permasalahan yang terus meningkat baik di negara 

berkembang maupun di negara maju.The British Orthopedic Association and 

National Joint Registry (2012) menyebutkan bahwa pembedahan orthopedi 

merupakan jenis pembedahan spesialis terbesar ke sembilan yang dapat 

memperbaiki kualitas hidup pasien. Pembedahan akibat fraktur juga merupakan 

penyebab tertinggi kematian di United States pada rentang usia 1 sampai 37 tahun 

dan penyebab keempat kematian untuk semua usia(Iswari & Florencia, 2016). 

Fraktur bisa terjadi akibat berbagai faktor seperti proses degeneratif dan patologi 

namun penyebab fraktur terbanyak adalah kecelakaan, baik itu kecelakaan kerja, 

kecelakaan lalu lintas dan sebagainya(Riswanda,et al., 2017). 

Menurut Desiartama & Aryana (2017) di Indonesia kasus fraktur 

ekstremitas bawah merupakan yang paling sering terjadi yaitu femur sebesar 39% 

diikuti fraktur humerus (15%), fraktur tibia dan fibula (11%), dimana penyebab 

frakur femur adalah kecelakaan lalu lintas yang biasanya disebabkan oleh 

kecelakaan mobil, motor, atau kendaraan rekreasi (62,6%) dan jatuh (37,3%) dan 

mayoritas adalah pria (63,8%). 4,5% puncak distribusi usia fraktur femur adalah 

pada usia dewasa (15-34 tahun) dan orang tua (diatas 70 tahun). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekam medis RS Ortopedi Dr. R 

Soeharso Surakarta pada tahun 2018  didapatkan data  pasien yang mengalami 

fraktur ekstremitas bawah sebanyak 399 orang.Pada tahun 2019, dari bulan 

Januari sampai bulan Oktober pasien yang mengalami fraktur ekstremitas bawah 

sebanyak 391 orang.Hal ini menunjukan peningkatan jumlah pasien yang dirawat 

akibat fraktur ekstremitas bawah mengalami kenaikan. 

Penatalaksanaan fraktur dapat dilakukan dengan konservatif maupun 

operatif (pembedahan). Penatalaksanaan konservatif dilakukan dengan 

pemasangan gips dan traksi sedangkan proses pembedahan pada fraktur dengan 

cara Open Reduction and Internal Fixation (ORIF), fiksasi eksternal dan graft 

tulang(Handayani,et al., 2019). ORIF merupakan prosedur pembedahan yang 

dilakukan dengan membuka tempat fraktur dimana fragmen disejajarkan langsung 

(Asikin, et al., 2016).  
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Pasca pembedahan pasien merasakan nyeri akut yang sangat hebat dan 

mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan. Sejumlah penelitian telah 

dilakukan di negara-negara dengan sistem perawatan terbaik, didapatkan hasil 

bahwa nyeri terjadi akibat pengelolaan nyeri yang tidak dikelola dengan 

baik(Malek & Sevcik, 2017). Penanganan nyeri bisa dilakukan dengan terapi 

farmakologi seperti pemberian analgesik opioid dan non-opioid, serta terapi non 

farmakologi seperti pemberian kompres panas dan dingin, TENS, massase, 

acupressure, distraksi, relaksasi ( Zakiyah, 2015). 

Nyeri biasanya dikaitkan dengan beberapa jenis kerusakan jaringan, yang 

merupakan tanda peringatan, namun pengalaman nyeri lebih dari itu  (Joyce & 

Jane, 2014).Komponen utama pemulihan nyeri adalah mengoptimalkan 

managemen nyeri pasca bedah akut terutama mengingat implikasi klinisnya yang 

menghambat pemulihan pemulihan pasien. Hal ini dilakukan karena rasa sakit 

dapat memperpanjang waktu pemulihan dan menunda pemulangan setelah operasi 

(Tan, Law, & Gan, 2015). Nyeri yang dialami pasien dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor, termasuk pengalaman masa lalu dengan nyeri, kecemasan ,usia, jenis 

kelamin, faktor sosial budaya, dan persepsi nyeri (Joyce & Jane, 2014). 

Kecemasan merupakan salah satu penyebab dari nyeri pasca operasi, 

karena pasien merasa takut dan khawatir akibat masalah kesehatan yang 

dimilikinya, biasanya kecemasan ditandai dengan jantung berdebar dan sesak 

nafas (Ocalan, et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh De 

Heer,et al(2014) menunjukkan bahwa kecemasan memiliki hubungan yang sangat 

kuat dengan intensitas nyeri, hal ini terjadi karena nyeri dapat menyebabkan 

perasaan cemas yang dapat memperparah kondisi penyakit. Gangguan kecemasan 

juga dapat menambah rasa sakit sehingga meningkatkan kemungkinan individu 

untuk melakukan isolasi sosial, peningkatan perhatian terhadap ancaman dan 

menghindari aktivitas fisik. 

Pasien yang mengalami nyeri juga membutuhkan dukungan dari 

keluarga.Kehadiran orang terdekat dan bagaimana sikap mereka terhadap klien 

dapat memengaruhi respons terhadap nyeri. Klien yang mengalami nyeri sering 
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kali bergantung pada anggota keluarga atau teman dekat untuk mendapkan 

dukungan, bantuan, atau perlindungan (Zakiyah, 2015). Dukungan keluarga 

memiliki peran penting terhadap penurunan nyeri pasien, sehingga perawat perlu 

memotivasi keluarga untuk meningkatkan dukungan keluarga pada pasien 

(Yuniar, et al., 2019). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di RS Ortopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, hasil wawancara dan observasi dengan 10 orang 

yang mengalami fraktur femur, 8 diantaranya mengatakan merasakan nyeri pada 

bagian yang dilakukan pembedahan dan merasa khawatir akan penyakitnya. 

Selain itu mereka juga mengatakan bahwa tidak bisa beraktivitas mandiri 

sehingga perlu bantuan dan dukungan dari keluarga.Respon yang dirasakan pasien 

dapat dilihat oleh peneliti dengan gerakan tubuh yang khas (gelisah) dan ekspresi 

wajah yang terlihat mengerutkan dahi. 

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang “hubungan antara tingkat kecemasan dan dukungan keluarga 

dengan intensitas nyeri pada pasien post ORIF fraktur ekstremitas bawah di RS 

Ortopedi Prof. Dr. R Soeharso Surakarta”. 

 

2. METODE 

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasional dengan 

pendekatan cross sectional. Survey cross sectional ialah suatu yang mempelajari 

dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara 

pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat 

(Notoatmodjo, 2018).Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  purposivesampling. Pengambilan sampel dengan cara memilih sampel 

diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti atau sesuai dengan 

kriteria (tujuan atau masalah dalam penelitian) (Nursalam, 2013). Menurut 

Arikunto (2010) mengatakan bahwa “apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih 

baik diambil semua  sehingga penelitiannya merupaka populasi”. Menurut Gay 

dalam Mahmud, (2011) berpendapat bahwa ukuran minimal sampel yang dapat 
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diterima dalam metode penelitian deskriptif korelasional adalah minimal 30 

responden.  Sampel dalam penelitian ini sebanyak 38 responden, dimana 38 

responden ini merupakan populasi penelitian selama satu bulan yang memenuhi 

kriteria. 

 

3. HASIL  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

intensitas nyeri dengan tingkat kecemasan dan dukungan keluarga pada 

pasien post ORIF fraktur ekstremitas bawah di RS Ortopedi Prof. Dr. R. 

Soeharso Surakarta. Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut : 

3.1. Karakteristik Responden 

3.1.1. Karakteristik Responden menurut usia, jenis kelamin dan Tingkat 

pendidikan 

  Penelitian ini dilakukan terhadap 38 pasien yang melakukan 

ORIF ekstremitas bawah di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta yang sesuai dengan kriteria inklusi pada penelitian. 

Selanjutnya karakteristik responden penelitian dijelaskan sebagai 

berikut: 

Karakteristik responden menurut usia, jenis kelamin dan tingkat 

pendidikan 

Tabel 1 Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Frek P (%)  ̅±SD 

1. Usia  

  17-27 

  28-38 

  39-49 

  50-60 

 

11 

8 

9 

10 

 

28,9 

21,1 

23,7 

26,3 

 

 

24,7±1,179 

       Total 38 100%  

2. Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

 

11 

27 

 

32,5 

67,5 

 

- 

Total 38 100  

3. Tingkat Pendidikan 

   SD 

   SMP 

   SMA/SMK 

 

8 

13 

10 

 

21,1 

34,2 

26,3 

 

 

- 
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 PT 7 18,4 

Total 38 100  

  Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa distribusi frekuensi 

responden berdasarkan usia menunjukan hasil karakteristik responden 

berdasarkan umur paling banyak adalah responden dengan jenjang 

umur 17-27 tahun yaitu sebanyak 11 responden atau (28,9%). Jenis 

kelamin dan tingkat pendidikan, dijelaskan bahwa distribusi frekuensi 

responden berdasarkan jenis kelamin, responden menunjukkan jumlah 

terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki sebanyak (67,5%), sedangkan 

responden jenis kelamin perempuan sebesar (32,5). Distribusi 

frekuensi karakteristik responden berdasarkan pendidikan, 

menunjukan tingkatpendidikan paling banyak berada di tingkat SMP 

yaitu sebanyak 13 orang atau (34,2%). 

3.2. Analisa Hasil 

3.2.1. Analisa Univariat 

  Analisa univariat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran distribusi dari setiap data yang diteliti.Variabel yang diteliti 

meliputi intensitas nyeri, kecemasan dan dukungan keluarga pada 

pasien post ORIF fraktur ekstremitas bawah di RS Ortopedi Prof. Dr. 

R. Soeharso Surakarta. Adapun hasil analisis univariat tersebut 

sebagai berikut: 

1) Intensitas Nyeri 

Intensitas nyeri pada responden diukur menggunakan 

NRS, dijelaskan menggunakan frekuensi dan presentase 

sebagai berikut: 

Tabel 2 Hasil Analisis Intensitas Nyeri Responden 

Intensitas Nyeri Frek Presentase 

(%) 
 ̅±SD 

Ringan 

Sedang 

Berat  

Berat terkontrol 

Berat tidak terkontrol 

4 

28 

5 

1 

0 

10,5 

73,7 

13,2 

2,6 

0 

 

 

4,08±0,587 

Total  38       100%  
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Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2 diatas 

diperlihatkan bahwa dari 38 responden, 10,5 % responden 

mengalami nyeri ringan, 73,7 % responden mengalami nyeri 

sedang, 13,2% responden mengalami nyeri berat terkontrol 

dan 2,6% responden mengalami nyeri berat tidak terkontrol. 

Rata-rata intensitas nyeri yang dirasakan adalah nyeri sedang. 

2) Kecemasan 

Kecemasan diukur menggunakan kuesioner HARS, 

dijelaskan menggunakan frekuensi dan presentase sebagai 

berikut: 

Tabel 3 Hasil Analisa Tingkat Kecemasan Responden 

Kecemasan Frek Presentase (%)  ̅±SD 

Tidak Cemas 

Ringan 

Sedang 

Berat 

Berat Sekali 

2 

18 

17 

1 

0 

5,3 

47,4 

44,7 

2,6 

0 

 

19,87±4,533 

Total  38 100%  

   Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.3 diatas 

diperlihatkan bahwa dari 38 responden, 5,3% tidak 

mengalami cemas, 47,4% mengalami kecemasan ringan, 44,7 

mengalami kecemasan sedang, 2,6 % mengalami kecemasan 

berat. Rata-rata responden berada di tingkat kecemasan 

ringan. 

3) Dukungan Keluarga  

Tabel 4 Hasil Analisa Tingkat Dukungan Keluarga 

Responden 

Dukungan 

Keluarga 

Frek Presentase (%)  ̅±SD 

Rendah  

Sedang 

Tinggi 

0 

0 

38 

0 

0 

100 

 

52,08±4,050 

Total  38 100%  
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Berdasakan hasil penelitian pada tabel 4.4 diatas, 

menunjukan hasil bahwa semua responden memiliki 

dukungan keluarga yang tinggi. 

3.2.2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

intensitas nyeri dengan tingkat kecemasan dan intensitas nyeri dengan 

dukungan keluarga.Sebelum dilakukan analisa bivariat terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas dan hasilnya data terdistribusi dengan 

normal. Analisa bivariat menggunakan uji korelasi pearson (r). 

Adapun hasil analisis bivariat sebagai berikut : 

1) Uji korelasi antara kecemasan dengan intensitas nyeri 

Tabel 5 Hasil Analisis Bivariat Uji Korelasi Kecemasan dengan 

Intensitas Nyeri 

*Uji korelasi pearsonp-value 0,032 

Berdasarkan uji korelasi pearson (r) diatas diketahui bahwa 

hasil uji p-value sebesar 0,032 < (0,05) maka disimpulkan H01 

ditolak dan Ha1 diterima, sehingga hasil penelitian menunjukan 

adanya hubungan antara tingkat kecemasan dengan intensitas nyeri 

pada pasien post ORIF fraktur ekstremitas bawah di RS Ortopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

 

 

Tingkat 

Kecemasan 

Intensitas Nyeri  P -

value Ringan Sedang Berat Berat 

Terkontrol 

Total 

 f % f % f % f % F %  

0,032 Tidak cemas 1 2,6 1 2,6 0 0 0 0 2 5,2 

Cemas ringan 2 5,2 14 37,6 2 5,2 0 0 18 47,8  

Cemas sedang 1 2,6 13 33,8 2 5,2 1 2,6 17 44,4  

Cemas berat 0 0 0 0 1 2,6 0 0 1 2,6  

Total 4 10,4 28 74 5 13 1 2,6 38 100  



 

 

9 
 

2) Uji korelasi antara dukungan keluarga dengan intensitas nyeri 

Tabel 6. Hasil Analisis Bivariat Uji Korelasi Dukungan 

Keluarga dengan Intensitas Nyeri 

* uji korelasi pearson p-value 0,045 

Berdasarkan uji korelasi pearson (r) diatas diketahui bahwa 

hasil uji p-value sebesar 0,045 < (0,05) maka disimpulkan H02 

ditolak dan Ha2 diterima, sehingga hasil penelitian menunjukan 

adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan intensitas 

nyeri pada pasien post ORIF fraktur ekstremitas bawah di RS 

Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

4. PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Karakteristik Responden 

4.1.1. Usia  

Pada penelitian ini diketahui bahwa dari 38 responden yang diteliti, 

responden yang terbanyak berada dalam kelompok usia dewasa muda. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfarisi, 

2018)yang mengatakan bahwa semakin muda usia responden, semakin 

sangat rentan mengalami fraktur, dikarenakan  pada usia ini mempunyai 

aktivitas lebih dibandingkan usia lain. Usia dewasa ini merupakan masa 

berjayanya untuk melakukan aktivitas yang berat dan dapat 

mengakibatkan kerapuhan pada tulang, sehingga dapat lebih mudah 

menyebabkan fraktur. 

Dukungan 

Keluarga 

Intensitas Nyeri  
P -

value Ringan Sedang Berat 
Berat 

Terkontrol 
Total 

 F % f % F % f % F %  

0,045 Rendah  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tinggi 4 10,4 28 74 5 13 1 2,6 38 100  

            

Total 4 10,4 28 74 5 13 1 2,6 38 100  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2018) mengatakan 

bahwa semakin muda usia responden maka semakin tinggi intensitas 

nyeri yang dirasakan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara usia dengan tingkat nyeri pasien. 

Penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2015) juga mengatakan bahwa 

semakin tinggi usia maka nyeri fraktur yang di alami semakin turun dan 

penelitian ini tidak menjunjukan adanya hubungan antara usia dengan 

intensitas nyeri responden.  

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mandagi & 

Hamel (2017) menunjukkan hasil terdapat hubungan antara usia dengan 

intensitas nyeri respoden. Usia merupakan variabel penting yang 

mempengaruhi nyeri, khusunya pada usia anak-anak sampai lansia. 

Perbedaan perkembangan yang ditemukan diantara kelompok umur ini 

dapat mempengaruhi bagaimana usia anak-anak sampai lansia dapat 

bereaksi dengan nyeri. 

4.1.2. Jenis Kelamin 

Pada penelitian ini, dari 38 responden yang diteliti, responden laki-

laki memiliki jumlah yang lebih banyak daripada perempuan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Noorisa (2017) yang 

mengatakan bahwa laki-laki memiliki resiko 2,9 kali mengalami fraktur 

karena laki-laki sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan 

olahraga, pekerjaan atau luka yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, 

sedangkan wanita biasanya mengalami fraktur pada usia 60 tahun keatas 

karena osteoporosis akibat perubahan hormone karena menopose. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2018) menunjukan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan intensitas 

nyeri yang dialami pasien.Wanita lebih nyeri daripada laki-laki karena 

dipengaruhi oleh berbagai hal yaitu laki-laki memiliki sensitifitas yang 

lebih rendah dibandingkan wanita.Sementara hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Umboh, Rattu, & Adam, (2017) mengatakan bahwa tidak 
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terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan intensitas nyeri yang 

dialami pasien. 

4.1.3. Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa tingkat 

pendidikan terakhir responden terbanyak adalah SMP. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden fraktur ekstremitas 

bawah tergolong rendah. 

Taraf pendidikan masyarakat akan mengacu pada perkembangan 

teknologi yang dapat mempercepat atau menghambat perubahan 

kesehatan yang selanjutnya dapat mempengaruhi perilaku perorangan 

atau masyarakat. Sehingga membuat kita bisa memperoleh informasi 

secara lengkap tentang sakit yang pasien derita sebagaimana dijelaskan, 

pasien memiliki hak untuk memberikan persetujuan, baik secara lisan 

maupun tertulis tentang pengobatan yang akan di tempuh. Dengan kata 

lain, tindakan apapun yang akan dilakukan kepada pasien harus di setujui 

oleh pasien atau keluarganya (Yuniarta & Suharto, 2011). 

Menurut Notoatmodjo (2010), pendidikan adalah salah satu faktor 

yang menentukan terhadap terjadinya perubahan perilaku, dimana 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang ini menyebabkan semakin 

banyak bahan materi dan pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai 

perubahan tingkah laku yang baik. Responden yang berpendidikan tinggi 

lebih mampu merespon kejadian secara adaptif dibandingkan responden 

yang berpendidikan rendah. 

4.2. Analisa Univariat 

4.2.1. Intensitas Nyeri 

Intensitas nyeri dan lamanya nyeri pasca bedah sangat bervariasi 

dari satu penderita ke penderita lain, dari rumah sakit yang bereda 

ataupun dari negara yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

intensitas nyeri dapat berupa lokasi operasi, pengelolaan analgesik yang 

baik, ada tidaknya komplikasi, kualitas dan perawatan pasca bedah usia, 

jenis kelamin dan pengalaman sebelumnya.  
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Pasien pasca operasi fraktur seringkali mengeluh rasa nyeri. 

Nyeri merupakan suatu sensasi subjektif, nyeri menurut IASP 

(International Association for the Study of Pain) adalah pengalaman 

sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan 

jaringan yang aktual dan potensional. 

Intensitas nyeri yang dialami pasien terbanyak berada dalam 

kategori nyeri sedang. Hal ini  berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Iswari (2016) yang mengatakan bahwa sebagian besar pasien post 

operasi orthopedic mengalami nyeri dengan skala berat yaitu 56,7%. Hal 

ini disebabkan derajat kerusakan yang menciderai mulai dari superfisial, 

jaringan lunak, boned exposed, pembuluh darah dan syaraf. 

Menurut asumsi peneliti, rata-rata nyeri yang dialami pasien post 

ORIF fraktur ekstremitas bawah di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 

adalah nyeri sedang.Hal ini dikarenakan perawatan pasien pasca bedah, 

pengelolaan analgesik dan manajemen nyeri pasien sudah cukup 

baik.Pasien mengalami nyeri ringan karena pasien sebelumnya sudah 

pernah melakukan operasi dan memiliki manajemen nyeri yang baik. 

Nyeri berat karena usia pasien masih muda dan berjenis kelamin 

perempuan. Sedangkan pasien yang mengalami nyeri berat terkontrol 

disebabkan karena tidak dapat mengelola manajemen nyeri dengan baik, 

belum pernah operasi sebelumnya, berusia muda dan lokasi 

pembedahannya. 

4.2.2. Kecemasan  

Kecemasan adalah respons terhadap situasi tertentu yang 

mengancam, dan merupakan hal yang normal terjadi menyertai 

perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau belum pernah 

dilakukan, serta menemukan identitas diri dan arti hidup.Kecemasan ada 

reaksi yang dapat dialami oleh siapapun. Namun, cemas yang berlebihan, 

apalagi yang sudah menjadi gangguan akan menghambat fungsi 

seseorang dalam kehidupannya (Kaplan & Sadock, 2010). 
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Berdasarkan hasil penelitian,tingkat kecemasan pasien paling 

banyak berada dalam kategori cemas ringan. Hal ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Winda (2014) yang menunjukan bahwa 

sebagian besar responden memiliki tingkat kecemasan sedang (56,7%). 

Hal ini dikarenakan respon cemas seseorang tergantung pada kematangan 

pribadi,pengalaman dalam mengadapi tantangan, harga diri, dan 

mekanisme koping yang digunakan. 

Respons yang timbul dari kecemasan yaitu khawatir, gelisah, 

tidak tenang, dan dapat disertai dengan keluhan fisik.Kondisi dialami 

secara subjektif dan dikomunikasikan dalam hubungan interpersonal. 

Kecemasan berbeda dengan rasa takut yang merupakan penilaian 

intelektual terhadap sesuatu yang berbahaya (Donsu, 2017). Tindakan 

pembedahan diketahui memiliki efek negatif terhadap produksi 

emosional distress dan kecemasan. 

Menurut asumsi peneliti, tingkat kecemasan yang dirasakan 

antara pasien yang satu dengan yang lain tidak sama. Berdasarkan tingkat 

kecemasan responden, tingkat kecemasan responden paling banyak 

termasuk dalam tingkat kecemasan ringan karena pasien tidak 

menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan mampu mengendalikan dirinya 

dalam menghadapi kecemasan sesuai dengan pendapat dari Blacburn & 

Davidson (dalam Annisa & Ifdil, 2016) menyebutkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi kecemasan, seperti pengetahuan yang dimiliki 

dalam menyikapi suatu situasi yang mengancam serta mampu 

mengetahui kemampuan mengendalikan diri dalam menghadapi 

kecemasan tersebut. 

Responden juga banyak berada dalam tingkat kecemasan sedang. 

Hal tersebut disebabkan karena pasien sering merasa gelisah akan 

kondisinya pasca operasi, pasien tidak bisa tidur dengan nyenyak karena 

merasakan nyeri pasca operasi. Selain itu, rata-rata pasien dalam kondisi 

stabil, karena mendapatkan obat analgesik dan didampingi oleh keluarga 

terdekat, sehingga mampu menghilangkan kecemasan pasien. 
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Terdapat 2 pasien yang tidak mengalami kecemasan, hal ini 

karena pasien tidak menunjukkan gejala-gejala kecemasan, pasien dapat 

tidur seperti saat sebelum sakit dan pasien  dalam kondisi stabil. 

Sementara terdapat 1 pasien yang berada dalam tingkat kecemasan berat, 

gejala-gejala kecemasan banyak ditunjukkan dari pasien tersebut, seperti 

sesak napas, sering buang air kecil, dan merasa mual muntah. 

4.2.3. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga dapat membantu meningkatkan mekanisme 

koping individu dengan memberikan dukungan emosi dan saran-saran 

mengenai strategi alternatif yang didasarkan pada pengalaman 

sebelumnya dan mengajak orang lain berfokus pada aspek-aspek yang 

lebih positif (Niven, 2012). 

Bentuk dukungan emosional meliputi pendampingan pada pasien, 

mendengar keluhan pasien sehingga pasien merasa diperhatikan, pasien 

tidak merasa sendiri dan keluarga dapat melaksanakan 5 tugas keluarga 

dalam bidang kesehatan yaitu mengenal gangguan perkembangan, 

mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat, 

memberikan perawatan keluarga yang sakit, mempertahankan suasana 

rumah yang menguntungkan bagi kesehatan, dan mampu memanfaatkan 

fasilitas kesehatan yang ada sehingga penyembuhan pasca operasi 

semakin cepat (Kurniawati, 2013). 

Dukungan penghargaan meliputi keluarga memberikan pujian 

kepada pasien.Keluarga berusaha mendukung pasien, keluarga 

menyadari bahwa pasien sangat membutuhkan kehadiran 

keluarga.Keluarga sebagai orang terdekat pasien yang selalu siap 

memberikan dukungan penghargaan, keluarga berfungsi sebagai sistem 

pendukung bagi anggota keluarganya, selalu siap memberikan 

pertolongan dan bantuan untuk menghibur pasien sehingga dukungan 

penghargaan sangat penting untuk kesembuhan pasien (Friedman, 2012). 

Dukungan instrumental meliputi menyediakan waktu untuk 

pasien, keluarga mencarikan keperluan pasien, keluarga bersedia 
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membiayai perawatan pasien sehingga semua kebutuhan pasien 

terpenuhi.Keluarga memberikan informasi terkait masalah kesehatan 

yang dialami pasien. 

Menurut asumsi peneliti, semua responden dalam penelitian ini 

dalam kategori dukungan keluarga yang tinggi, karena rata-rata pasien 

yang di rawat inap di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 

berasal dari luar kota Surakarta karena rumah sakit ini merupakan rumah 

sakit rujukan dan merupakan salah satu rumah sakit tulang yang bagus di 

Jawa Tengah. Mereka mengatakan bahwa keluarga mereka selalu 

memberikan dukungan baik dukungan materiil maupun non materiil 

terutama dalam dukungan fasilitas dan penghargaan. 

4.3. Analisa Bivariat 

4.3.1. Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Dengan Intensitas 

Nyeri 

Hasil analisis bivariat dalam penelitian ini menunjukkan 

adanya hubungan antara kecemasan dengan intensitas nyeri pada 

pasien post ORIF fraktur ekstremitas bawah di RS Ortopedi Prof. 

Dr. R. Soeharso Surakarta. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wibowo (2012) yang menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi yang kuat antara tingkat kecemasan dengan intensitas 

nyeri pasien, semakin tinggi tingkat kecemasan, maka semakin 

tinggi intensitas nyeri pasien nyeri punggung bawah. 

De Heer, et al (2014) mengatakan bahwa nyeri dan 

kecemasan memiliki hubungan yang sangat kuat, oleh karena itu 

pasien yang menderita kecemasan dan nyeri berbeda dengan 

pasiennyeri yang tidak menderita kecemasan dan harus 

mendapatkan pengobatan yang berbeda. 

Kecemasan yang terjadi pada pasien post operasi fraktur 

dapat berdampak pada proses penyembuhan pasien. Ketika pasien 

post operasi fraktur ekstremitas mengalami kecemasan dan tidak 

teratasi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap lamanya 
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proses pengobatan. Semakin tinggi kecemasan pasien maka 

intensitas nyeri yang akan dialami oleh pasien juga semakin tinggi 

(Maisyaroh, 2015) 

Tindakan operasi atau pembedahan merupakan pengalaman 

yang sulit bagi hampir semua pasien. Hal ini dikarenakan pasien 

menunjukkan sikap yang berlebihan seperti kecemasan yang pasien 

alami. Adanya kecemasan dapat meningkatkan persepsi nyeri. 

Pengaruh intensitas nyeri terhadap kecemasan juga dapat dilihat 

dari teori gate control. Jika modulasi input melewati nosisepsi, 

gerbang kemudian diblok dan transmisi nosisepsi berhenti atau 

dihalangi di substansia gelatinosa tanduk dorsal dari korda spinalis. 

Lebih lanjut, faktor perilaku dan emosional mempengaruhi gerbang 

melalui mekanisme menghambat transmisi impuls nyeri (Smeltzer 

& Bare, 2013). 

Yanuar (2015) mengatakan nyeri dapat menyebabkan 

kecemasan, hal ini disebabkan karena nyeri sangat mengganggu 

kenyamanan seseorang sehingga menimbulkan rasa cemas, rasa 

cemas tersebut timbul akibat seseorang merasa terancam oleh 

dirinya atau adanya akibat lebih buruk dari nyeri tersebut. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mandagi (2017) yang menunjukkan terdapat 

hubungan antara kecemasan dengan intensitas nyeri pasien 

fraktur.Penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2015) 

menunjukkan hasil adanya hubungan antara kecemasan dengan 

intensitas nyeri pasien.Kecemasan dapat meningkatkan nyeri 

namun tidak seluruhnya benar dalam semua keadaan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Butar-butar, Yustina, 

& Harahap (2015) memperoleh nilai r sebesar 0,91 yang berarti 

terdapat hubungan yang sangat signifikan antara tingkat kecemasan 

dengan intensitas nyeri pada pasien kanker payudara yang 

menjalani kemoterapi.  
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4.3.2. Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Intensitas 

Nyeri 

Hasil analisis bivariat dalam penelitian ini menunjukkan 

adanya hubungan antara kecemasan dengan intensitas nyeri pada 

pasien post ORIF fraktur ekstremitas bawah di RS Ortopedi Prof. 

Dr. R. Soeharso Surakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, et al (2018) mengatakan 

bahwa terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan 

intensitas nyeri pasien pasca operasi fraktur ekstremitas bawah. 

Dukungan keluarga baik memiliki intensitas nyeri lebih rendah. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Septiani (2015) yang menunjukkan  tidak ada hubungan 

antara dukungan keluarga dengan intensitas nyeri fraktur di RS 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

Kehadiran orang-orang terdekat dan bagaimana sikap 

mereka terhadap pasien dapat memengaruhi respon terhadap nyeri. 

Klien yang mengalami nyeri sering kali bergantung pada anggota 

keluarga atau teman dekat untuk mendapkan dukunga, bantuan, 

atauu perlindungan.Walaupun nyeri tetap dirasakan, namun 

kehadiran orang terdekat dapat meminimalkan rasa kesepian dan 

ketakutan (Hung, et al, 2016). Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kurniawati (2013) mengatakan bahwa 

terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan intensitas 

nyeri pada pasien post operasi appendicitis. 

Menurut asumsi peneliti, semua responden dalam penelitian 

ini dalam kategori dukungan keluarga yang tinggi.Dukungan 

keluarga yang baik dapat mempengaruhi intensitas nyeri yang 

dialami pasien.Pasien merasa nyaman dan tidak nyeri ketika 

keluarga memberikan dukungan penghargaan seperti selalu 

mendampingi pasien dan memotivasi pasien. 
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Dukungan dari orang yang terdekat merupakan bentuk 

dukungan sosial yang dapat digunakan sebagai motivasi untuk 

meningkatkan aktivitas fisik.Individu yang mengalami nyeri sering 

kali bergantung kepada anggota keluarga atau teman dekat untuk 

mendapatkan dukungan dan perlindungan.Individu yang sedang 

mengalami nyeri lebih sering bergantung kepada keluarga untuk  

membantu dalam aktifitas, memperoleh dukungan dan bisa 

melindunginya.Tidak adanya dukungan dari keluarga atau teman 

dekat lebih memungkinkan untuk nyeri yang dirasakan individu 

tersebut menjadi bertambah.Dukungan keluarga dapat 

menimbulkan efek penyangga yaitu dukungan keluarga menahan 

efek-efek negatif dari stres terhadap kesehatan. 

 

5. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan semakin tinggi tingkat kecemasan 

pasien semakin tinggi juga intensitas nyeri yang dirasakan pasien. Dukungan 

keluarga juga memiliki peran penting terhadap penurunan nyeri pasien. 

Sebagian besar responden berada dalam tingkat kecemasan ringan dan  sedang, 

kemudian untuk intensitas nyeri sebagian besar berada dalam kategori nyeri 

sedang.  

  Terdapat hubungan antara tingkat kecemasan dengan intensitas nyeri. 

Semakin tinggi intensitas nyerinya, semakin besar tingkat kecemasannya. 

Terdapat hubungan antara dukungan keluaga dengan intensitas nyeri. Dukungan 

keluarga yang baik dapat mengurangi intensitas nyeri pasien.  

Bagi pihak Rumah Sakit diharapkan untuk bisa menciptakan lingkungan yang 

nyaman bagi pasien supaya pasien dapat beristirahat dengan nyaman dan 

mengoptimalkan manajemen nyeri kepada pasien. 

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa diharapkan juga 

meneliti tentang hubungan antara intensitas nyeri dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi nyeri seperti (jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat 

ekonomi), hendaknya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan 
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(usia,jenis kelamin,tingkat stres) dengan tingkat kecemasan dan meneliti tentang 

faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga (jenis suku dan tingkat ekonomi) 

dengan tingkat dukungan keluarga. 
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