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ABSTRAK 
 

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN KOMPRES HANGAT DAN 

KOMPRESDINGINTERHADAP TINGKAT NYERI PADA BALITA  

PASCA IMUNISASI ORI DIFTERI  

 

Quasy Eksperimental 

 

Oleh : Reza Dwi Agustiningrum 

 

Latar belakang :Tindakan medis yang dilakukan dengan menggunakan 
jarum, seperti imunisasi menjadi sumber rasa nyeri untuk anak-anak.pentingnya 
strategi evidence-based imunisasi digunakan untuk mengurangi rasa 
nyeri.Manajemen nyeri dengan kompres yang dapat dilakukan sebelum imunisasi 
pada area injeksi dianggap mampu menurunkan nyeri pada anak.Kompres hangat 
dapat menimbulkan efek fisiologis, efek pemberian kompres hangat diantaranya 
dapat mengurangi nyeri. Kompres dingin terbukti sebagai cara yang efektif untuk 
menurunkan nyeri saat imunisasi karena meningkatkan endorphin dan menekan 
prostaglandin sehingga dapat meningkatkan ambang batas nyeri, Tujuan 
penelitian ini untuk menjelaskan efektifitas penggunaan kompres hangat dan 
kompres dingin terhadap tingkat nyeri pada balita pasca imunisasi ORI difteri. 
Metode :Penelitian ini adalah pra-eksperimental dengan post test only design. 
Pengumpulan data dilakukan dengan lembar skala FLACC. Jumlah responden 
sebanyak 66 balita diambil dengan kriteria inklusi dan eksklusi dengan teknik 
purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Mann-whitney. 
Hasil : hasil uji Mann-whitney menunjukkan ada perbedaan bermakna antar 
pengaruh pada kedua kelompok terhadap tingkat nyeri dan nilai mean rerata pada 
kompres dingin memiliki nilai paling kecil yaitu 25,41.Kesimpulan : Kompres 
dingin lebih efektif untuk menurunkan tingkat nyeri pada balita pasca imunisasi 
ORI difteri. Kompres dingin dengan suhu 15° C yang dilakukan sebelum tindakan 
penyuntikan dapat digunakan sebagai manajemen nyeri non farmakologi untuk 
menurunkan tingkat nyeri pada balita pasca imunisasi ORI difteri. 
 
 
Kata kunci : Kompres Hangat, Kompres Dingin, Nyeri, Balita, Imunisasi, 
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ABSTRACT 
 

THE EFFECTIVENESS OF WARM COMPRESS AND COLD COMPRESS 

TO THE PAIN LEVEL OF TODDLER  

FOR POST ORI DIPHTERI IMMUNIZATION 

 

Quasy Experiment 

 

By : Reza Dwi Agustiningrum 

 

Introduction : The Medical treatment which carried out by using needles, such as 
immunization, is a source of pain for children. the importance of evidence-based 
immunization strategies is used to reduce pain. Pain management with compresses 
that can be done before immunization in the injection area is considered capable 
of reducing pain in children. Warm compresses can cause physiological effects, 
the effects of giving warm compresses can reduce the pain. Cold compresses 
proved to be an effective way to reduce pain during immunization because it 
increases endorphins and suppresses prostaglandins so that it can increase pain 
thresholds. The purpose of this study is to explain the effectiveness of using warm 
compresses and cold compresses to the pain level in toddlers after ORI diphtheria 
immunization. Method: This study was pre-experimental with post test only 
design. Data collection was carried out with FLACC scale sheets. The number of 
respondents as many as 66 toddlers was taken by inclusion and exclusion criteria 
with purposive sampling technique. Data were analyzed using Mann-Whitney 
analysis. Results: The Mann-Whitney test results showed that there were 
significant differences between the effects on the two groups on the level of pain 
and the mean mean value for cold compresses had the smallest value of 25.41. 
Conclusion: Cold compresses are more effective in reducing the level of pain in 
toddlers after ORI diphtheria immunization. Cold compresses with the 
temperature of 15° c that were conducted before the act of injection can be used as 
the management of pain non pharmacology to lower the level of pain in toddler 
afterORI diphtheria immunization. 
Keywords: Warm Compress, Cold Compress, Toddler, Pain, Immunization. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan 

untuk mencegahterjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi 

(Kemenkes RI, 2016). Tindakan medis yang dilakukan dengan menggunakan 

jarum, seperti imunisasi menjadi sumber rasa nyeri untuk anak-anak. Selain 

nyeri biasanya kecemasan, tekanan, dan rasa takut juga menjadi trauma yang 

akan berlanjut hingga dewasa (Canbulat Şahiner, Inal and Sevim Akbay, 

2015). Oleh karena itu pentingnya strategi evidence-based imunisasi 

digunakan untuk mengurangi rasa nyeri.Hal ini sangat penting karena apabila 

tidak diberikan prosedur yang baik untuk mengurangi rasa nyeri pada awal 

masa anak dapat menyebabkan tanggapan rasa sakit yang akan  berkontribusi 

pada gangguan perkembangan otak anak (Harrison et al., 2014) 

Cakupanimunisasi secara nasional sudah mencapai target tetapi masih 

banyak anak-anak yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi atau belum 

lengkap imunisasinya. Menurut angka estimasi yang dikeluarkan oleh 

WHO/UNICEF tahun 2015, hampir satu juta anak Indonesia tidak 

mendapatkan imunisasi sama sekali atau tidak lengkap status 

imunisasinya.Cakupan Bayi Laki-Laki dan Perempuan yang di imunisasi 

DPT-HB3/DPT-HB-Hib3sebanyak 553.848 bayi (97 %) dan belum  

memenuhi target. Target Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Jawa Timur 
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pada tahun 2016 adalah 91,5%. Kabupaten/Kota yang IDLnya telah 

melampaui targetberjumlah 34 Kabupaten dan tinggal 4 kabupaten yang masih 

dibawah target yaitu Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Pacitan dan Ponorogo 

(Kemenkes RI, 2016). Capaian Universal Child Immunizatiom (UCI) di 

Puskesmas Pasean Kabupaten Pamekasan dalamtiga tahun terakhir yaitu di 

tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah sebanyak (11,11%), (44,44%) dan 

(66,67%). Angkacakupan ini dianggap masih kurang dari target yang 

ditetapkan oleh Kemenkes yaitu sebesar 91,5%. Rendahnya angka UCI di 

Puskesmas Pasean disebabkan oleh beberapa faktor yang dimungkinkan 

terjadi seperti ketakutan orang tua terhadap nyeri pasca imunisasi, tradisi 

dalam masyarakat untuk tidak imunisasi, dan kurangnya dukungan keluarga 

meskipun petugas kesehatan telah melakukan upaya peningkatan kualitas 

imunisasi yang dilaksanakan melalui kampanye, peningkatan skill petugas 

imunisasi, kualitas penyimpanan vaksin dan sweeping sasaran. Berdasarkan 

data yang didapat bahwa Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) nyeri dan 

bengkak, di puskesmas pasean sebanyak 31 balita pasca kegiatan Outbreak 

Response Immunization (ORI) Difteri. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 

2018 di Puskesmas Pasean melalui wawancara terbuka pada 5 orang tua yang 

memiliki anak balita, setelah diberikan pertanyaan mengapa mereka tidak 

ingin melakukan imunisasi kepada balitanya. 5 dari 5 dengan prosentase 

100% mengatakan bahwa mereka tidak ingin mengimunisasi balitanya 

dikarenakan dampak nyeri yang ditimbulkan pasca imunisasi sehingga 
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membuat mereka panik dan trauma. Tindakan yang dilakukan di puskesmas 

untuk mengatasi nyeri adalah dengan menggunakan obat anti nyeri.   

Nyeri adalah perasaan yang tidak nyaman yang sangat subjektif dan hanya 

orang yang mengalaminya yang dapat menjelaskan dan mengevaluasi 

perasaan tersebut secara umum, nyeri dapat didefinisikan sebagai perasaan 

tidak nyaman, baik ringan maupun berat. Penanganan nyeri pada saat 

dilakukan imunisasi masih belum menjadi perhatian utama bagi tenaga 

kesehatan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah 

ketidakmampuan dalam menyampaikan rasa nyeri, keengganan menggunakan 

analgesik karena takut akan efek samping yang ditimbulkan serta kesalahan 

penafsiran ekspresi nyeri sebagai ekspresi rasa takut dan perhatian untuk 

mengutamakan penanganan pada penyakit dasarnya (Clara, 2015) 

Manajemen nyeri adalah dengan metode farmakologi dan non 

farmakologi, metode non farmakologi salah satunya adalah dengan kompres 

yang dapat dilakukan sebelum imunisasi pada area injeksi dianggap mampu 

menurunkan nyeri pada anak.  Pemberian kompres hangat sebelum tindakan 

penyuntikan dapat menurunkan skala nyeri pada bayi setelah dilakukan 

penyuntikan imunisasi (Arianto Yusni, 2016). Kompres hangat dapat 

menimbulkan efek fisiologis, efek pemberian kompres hangat diantaranya 

dapat mengurangi nyeri(Wahit, Lilis and Joko, 2015). Sebuah penelitian lain 

menyatakan bahwa kompres es terbukti sebagai cara yang efektif untuk 

menurunkan nyeri saat imunisasi campak pada bayi karena meningkatkan 

endorphin dan menekan prostaglandin sehingga dapat meningkatkan ambang 

batas nyeri (Lingga, 2015) 
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Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan setelah terjadi nyeri 

pasca imunisasi. Apabila tejadi nyeri dan bengkak yang timbul < 48 jam 

setelah imunisasi maka dapat dilakukan kompres hangat dan diberikan obat 

antipiretik analgesik (Permenkes RI no 12, 2017). Anjuran yang dapat 

dilakukan apabila ditempat suntikan timbul kemerahan, nyeri, dan 

pembengkakan maka dapat dianjurkan untuk memberikan kompres air dingin 

dan jika demam dapat diberikan antipiretik seperti paracetamol 15 mg/kg bb 

setiap 3-4 jam (IDAI, 2013).  

Kenyamanan adalah pengalaman yang diterima oleh seseorang dari suatu 

intervensi. Hal ini merupakan pengalaman langsung dan menyeluruh ketika 

kebutuhan fisik, psikospiritual, sosial, dan lingkungan terpenuhi(Kolcaba, 

Ohio and Dimarco, 2015). Tindakan yang dapat dilakukan sebagai bentuk 

kenyamanan dan sebagai upaya pencegahan nyeri secara non farmakologi 

selama ini penelitiannya masih terbatas. Karena pentingnya untuk mengetahui 

efektifitas kompres hangat dan dingin yang dapat dilakukan untuk 

menurunkan nyeri pada Balita pasca imunisasi ORI difteri maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana efektifitas penggunaan kompres hangat dan kompres dingin 

terhadap penurunan nyeri pada balita pasca imunisasi ORI difteri ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan efektifitas penggunaan kompres hangat dan kompres dingin 

terhadap penurunan nyeri pada balita pasca imunisasi ORI difteri 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pengaruh penggunaan kompres hangat terhadap tingkat 

nyeri pada balita pasca imunisasi ORI difteri 

2. Mengidentifikasi pengaruh penggunaan kompres dingin terhadap tingkat 

nyeri pada balita pasca imunisasi ORI difteri 

3. Menganalisis perbedaan efektifitas penggunaan kompres hangat dan 

kompres dingin terhadap tingkat nyeri pada balita pasca imunisasi ORI 

difteri 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan peneiti mengenai efektifitas 

kompres hangat dan kompres dingin pada tingkat nyeri pada balita pasca 

imunisasi ORI Difteri 
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2. Sebagai referensi atau data awal bagi institusi pendidikan mengenai 

efektifitas kompres hangat dan kompres dingin terhadap tingkat nyeri pada 

balita basca imunisasi ORI Difteri 

3. Membantu meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai penanganan 

nyeri imunisasi dengan melalui penanganan non farmakologis 

1.4.2   Manfaat Praktis 

Peneitian ini dapat dijadikan dasar dalam penggunaan kompres hangat dan 

kompres dingin untuk manajemen nyeri pada balita pasca imunisasi ORI 

difteri. 
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BAB 2 

TINJAUAN TEORI 

 

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang konsep Balita, konsep nyeri, imunisasi, 

teori kenyamanan Katharine Kolcaba dan konsep kompres. 

2.1 Konsep Balita 

2.1.1 Definisi Balita 

Balita atau anak dibawah lima tahun adalah anak yang dikatakan usia 

kurang dari lima tahun sehingga bayi usia kurang dari satu tahun juga bisa 

dikatakan balita. Pada usia 1-5 tahun dapat juga dikatakan sebagai masa 

penyapihan atau selepas menyusu hingga pra-sekolah (Proverawati, 2009).Balita 

adalah individu atau sekelompok individu dari suatu penduduk yang berada dalam 

rentan usia tertentu. Usia balita dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan usia 

bayi (0-2 tahun), golongan balita (2-3 tahun ) dan golongan pra sekolah (>3-5 

tahun) (Adriani and Wirjatmadi, 2017). 

2.1.2 Karakteristik Balita 

 Anak yang berumur 1-3 tahun akan mengalami pertambahan berat 

sebanyak 2-2,5 kg. dan tinggi rata-rata sebesar 12 cm setahun (tahun kedua 12 cm, 

ketiga 8-9 cm). berat badan baku dapat pula mengacu pada baku berat badan dan 

tinggi badan dari WHO/NCHS, atau rumus perkiraan berat badan anak : berat 

badan anak usia 1-6 tahun = {usia x 2 + 8}. Dengan  demikian, maka berat badan 

anak usia 1-3 tahun masing-masing 10,12, dan 14 kg (Arisman, 2008). 

 Anak usia 1-3 tahun merupakan konsumen pasif, artinyaanak menerima 

makanan dari apa yang disediakan oleh ibunya. Dengan kondisi yang demikian 
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sebaiknya anak balita diperkenalkan dengan berbagai bahan makanan. Laju 

pertumbuhan masa balita lebih besar dari laju pertumbuhan masa prasekolah 

sehingga pada usia ini relatif membutuhkan jumlah makanan jumlah makanan 

yang lebih besa namun perut dengan kapasitas kecil sehingga belum mampu 

menampung makanan dengan jumlah besar sehingga pola makanan yang 

diterapkan adalah porsin kecil dengan frekuensi lebih sering (Proverawati, 2009). 

 Pada usia prasekolah anak menjadi konsumen aktif, yaitu sudah mulai 

cenderung memilih makanan sendiri terutama makanan yang disukai (Persagi 

1992 dalam Proverawati 2009). Tumbuh kembang balita dipengaruhi oleh factor 

lingkungan dan sikap keluarga dalam memberikan makanan pada balita. Masa 

balita sering dikenal sebagai “masa keras kepala”. Lingkungan sangat 

berpengaruh, akibat bergaul dengan anak-anak terutama yang lebih besar maka 

anak akan mulai senang jajan. Apabila hal tersebut dibiarkan secara terus-

menerus, anak lebih menyukai makan jajanan yang dapat berpengaruh terhadap 

asupan gizi (Proverawati, 2009). 

2.1.3 Pertumbuhan dan Perkembangan Balita  

 Menurut beberapa para ahli , ada beberapa pendapat mengemukakan 

factor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak 

dapat dipengaruhi oleh factor genetik dan faktor lingkungan (faktor prenatal dan 

faktor postnatal) (Soetjiningsih dalam Proverawati, 2009). 

 Pada umumnya pola pertumbuhan dan perkembangan anak dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (lingkungan), meliputi faktor 

internal (perbedaan rasa tau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan 

genetika, kelainan kromosom). Faktor eksternal/ lingkungan meliputi : Faktor 
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prenatal (asupan gizi, mekanis, toksin/ zat kimia, endokrin, radiasi, 

infeksi,kelainan imunologi, anoreksia embrio, psikologi ibu dan faktor persalinan) 

dan pasca-natal (asupan gizi, penyakit kronis, lingkungan fisik dan kimia, 

psikologis, endokrin, social ekonomi, pola asuh, stimulasi dan obat-obatan) 

(Adriani, 2014). 

2.1.4 Kebutuhan Dasar Balita  

 Secara umum kebutuhan dasar balita untuk proses tumbuh kembang 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, meliputi : 

1. Asuh (kebutuhan fisik – biomedis) 

Kebutuhan ini meliputi pangan dan gizi sebagai kebutuhan yang 

sangatpenting, kebutuhan sandang, hygiene, sanitasi lingkungan 

kebutuhan perawatan (misal : imunisasi dasar lengkap maupun tambahan, 

pemberian ASI eksklusif, penimbangan rutin setiap bulan ke posyandu, 

pengobatan anak jika sakit, dll), pemukiman yang layak terutama dari segi 

hygiene dan sanitasi (Mangesti, 2014). 

2. Asih (kebutuhan akan kasih sayang/ emosional) 

Pada periode awal kehidupan, ikatan emosiaonal antara ibu dan anak dapat 

tumbuh dan dapat diwujudkan dengan kontak fisik maupun psikis 

misalnya dengan IMD (Inisiasi Menyusui Dini) ketika baru lahir. Kasih 

saying yang cukup dari orang tua akan menciptakan ikatan emosional yang 

erat dan akan membentuk kepercayaan dasar (basic true) (Mangesti, 

2014). 

3. Asah (kebutuhan latihan/ rangsangan) 
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Stimulasi atau rangsangan adalah cikal bakal proses belajar pada anak. 

Asah dibangun untuk membangun mental psikososial, kecerdasan, 

keterampilan, kemandirian, kreativitas, kepribadaian, etika moral dan lain-

lain (Mangesti, 2014).  

2.2 Konsep Nyeri 

2.2.1 Definisi Nyeri 

Nyeri adalah perasaan yang tidak nyaman yang sangat subjektif dan hanya 

orang yang mengalaminya yang dapat menjelaskan dan mengevaluasi perasaan 

tersebut secara umum, nyeri dapat didefinisikan sebagai perasaan tidak nyaman, 

baik ringan maupun berat (Wahit, Lilis and Joko, 2015). 

2.2.2 Fisiologi Nyeri 

Fisiologi nyeri merupakan alur terjadinya nyeri dalam tubuh. Rasa nyeri 

merupakan sebuah mekanisme yang terjadi dalam tubuh, yang melibatkan fungsi 

organ tubuh, terutama system saraf sebagai reseptor rasa nyeri. Organ tubuh yang 

berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang 

berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak. Reseptor 

nyeri disebut juga nosireseptor, secara anatomis reseptor nyeri (nosireseptor) ada 

yang bermielin da nada juga yang tidak bermielin dari saraf perifer. Berdasarkan 

letaknya nosireseptor dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian tubuh yaitu 

pada kulit (cutaneus), somatic dalam  (deep somatic), dan pada daerah visceral. 

Oleh karena letaknya yang  berbeda –beda inilah, nyeri yang tiumbul juga 

memiliki sensasi yang berbeda. Nocireseptor  cutaneus berasal dari kulit dan 

subkutan , nyeri yang berasal dari daerah ini biasanya mudah untuk dialokasi dan 

didefinisikan.  
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Reseptor jaringan kulit (cutaneus) terbagi dalam dua komponen yaitu 

sebagai berikut : 

1. Reseptor A delta, merupakan serabut komponen cepat (kecepatan 

transmisi 6-30 m/s) yang memungkinkan timbulnya nyeri tajam yang akan 

cepat hilang apabila penyebab nyeri dihilangkan. 

2. Serabut C, merupakan serabut komponen lambat (kecepatan transmisi 0,5 

m/s) yang terdapat pada daerah yang lebih dalam, nyeri biasanya bersifat 

tumpul dan sulit dialokasi.  

(Wahit, Lilis and Joko, 2015) 

2.2.3Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri  

Nyeri di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan 

dan menurunkan presepsi nyeri, toleransi nyeri dan juga mempengaruhi reaksi 

nyeri (Perry and Potter, 2014)Beberapa faktor tersebut antara lain :  

1) Usia Anak yang masih kecil mempunyai kesulitan memahami nyeri dan 

prosedur yang dilakukan perawat yang menyebabkan nyeri sehingga 

perawat harus mengkaji respon nyeri  

2) Jenis kelamin Secara umum pria dan wanita tidak berbeda secara 

bermakna dalam berespon terhadap nyeri, toleransi terhadap nyeri 

dipengaruhi oleh kebudayaan. Beberapa kebudayaan mempengaruhi jenis 

kelamin dalam menilai nyeri ( misalnya anak laki-laki tidak boleh 

menangis, sedangkan perempuan boleh menangis dalam keadaan yang 

sama 
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3) Kebudayaan individu mempelajari apa yang diharapkan dan diterima oleh 

kebudayaan mereka, hal ini meliputi bagaimana bereaksi terhadap nyeri  

4) Makna nyeri dikaitkan secara dekat dengan latar belakang budaya individu 

yang akan mempersepsikan nyeri secara berbeda-beda 

5) Perhatian yang meningkat dikaitkan dengan nyeri yang meningkat, 

sedangkan upaya pengalihan perhatian (distraksi) dihubungkan dengan 

respon nyeri. 

6) Ansietas seringkali meningkatkan persepsi nyeri, tetapi nyeri juga dapat 

menimbulkan suatu perasaan ansietas, pola bangkitan otonom adalah sama 

dalam nyeri dan ansietas, sulit untuk memisahkan dua sensasi. 

7) Keletihan Rasa lelah menyebabkan sensasi nyeri semakin intensif dan 

menurunkan kemampuan koping 

8) Pengalaman klien yang tidak pernah merasakan nyeri, maka persepsi 

pertama nyeri dapat mengganggu koping terhadap nyeri 

9) Gaya koping Klien yang memiliki fokus kendali internal mempersepsikan 

diri mereka sebagai individu yang dapat mengendalikan lingkungan 

mereka dan hasil akhir suatu peristiwa, seperti nyeri 

10) Dukungan sosial dan keluarga Klien dari kelompok sosio budaya yang 

berbeda memiliki harapan yang berbeda tentang orang, tempat mereka 

menumpahkan keluhan mereka tentang nyeri, klien yang mengalami nyeri 

seringkali bergantung kepada anggota keluarga atau teman dekat untuk 

memperoleh dukungan, bantuan, atau perlindungan. Kehadiran orang tua 

sangat penting bagi anakanak yang mengalami nyeri 

2.2.4 Mekanisme nyeri 
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Keseimbangan aktivitas dari neuro sensori dan control desenden dari otak 

mengatur proses pertahanan. Neuron delta A dan C melepaskan substansi P untuk 

mentransmisi inpuls melalui mekanisme pertahanan.Alur saraf desenden 

melepaskan opiat endogen, seperti endorphine dan dinorfin, suatu penghilang 

nyeri alami yang berasal dari tubuh.Tekhnik pengalihan perhatian, konseling 

merupakan upaya untuk melepaskan endorphine (Perry and Potter, 2014). 

Ada empat tahapan proses terjadinya nyeri: 

1) Transduksi Proses dimana suatu stimulus nyeri (noxious stimuli) dirubah 

menjadi suatu aktifitas listrik yang akan diterima ujung-ujung saraf. 

Stimulus ini dapat berupa stimulus fisik (tekanan), suhu (panas) atau kimia 

(substansi nyeri).Terjadi perubahan patofisiologis karena 

mediatormediator nyeri mempengaruhi juga nosiseptor diluar daerah 

trauma sehingga lingkaran nyeri meluas. Selanjutnya terjadi proses 

sensitivisasi perifer yaitu menurunnya nilai ambang rangsang nosiseptor 

karena pengaruh mediator tersebut dan penurunan pH jaringan. Akibatnya 

nyeri dapat timbul 

2) Transmisi Proses penyampaian impuls nyeri dari nosiseptor saraf perifer 

melewati korda dorsalis, dari spinalis menuju korteks serebri. Transmisi 

sepanjang akson berlangsung karena proses polarisasi, sedangkan dari 

neuron presinaps ke pasca sinaps melewati neurotransmitter.  

3) Persepsi Proses terakhir saat stimulasi tersebut sudah mencapai korteks 

sehingga mencapai tingkat kesadaran, selanjutnya diterjemahkan dan 

ditindaklanjuti berupa tanggapan terhadap nyeri tersebut. 
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4) Modulasi Proses modifikasi terhadap rangsang. Modifikasi ini dapat 

terjadi pada sepanjang titik dari sejak transmisi pertama sampai ke korteks 

serebri.  

 

Modifikasi ini dapat berupa augmentasi (peningkatan) ataupun inhibisi 

(penghambatan). 

2.2.5 Manajemen Nyeri  

Tujuan dari penatalaksanaan nyeri adalah menurunkan nyeri sampai tingkat 

yang dapat ditoleransi .Upaya farmakologis dan non-farmakologis dilalukan 

berdasarkan pada kebutuhan dan tujuan pasien secara individu. Semua 

intervensi akan sangat berhasil bila dilakukan sebelum nyeri menjadi parah 

(Perry and Potter, 2014) 

1. Intervensi Farmakologis  

Dilakukan melalui kolaborasi dengan dokter atau pemberi perawatan 

utama lainnya dan pasien. Sebelum memberikan obat apa saja, pasien 

ditanyakan mengenai alergi terhadap medikasi dan sifat dari segala respon 

alergi sebelumnya. Pereda nyeri farmakologis dibagi menjadi tiga yakni 

golongan opioid, non-opioid dan anestetik.Anestesi lokal yang bekerja 

dengan memblok konduksi saraf, dapat diberikan langsung ke tempat yang 

cedera, atau langsung ke serabut saraf melalui suntikan atau saat 

pembedahan.Golongan opioid (narkotik) dapat diberikan melalui berbagai 

rute, yang karenanya efek samping pemberian harus dipertimbangkan dan 

diantisipasi, diantaranya adalah depresi pernafasan, sedasi, mual dan 

muntah, konstipasi, pruritus dan peningkatan risiko toksik pada penderita 
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hepar atau ginjal.Jenis opioid diantaranya adalah morfin, kodein, 

meperidine.Sedang golongan nonopioid diantaranya adalah obat-obatan 

antiinflamasi nonsteroid (NSAID) yang menurunkan nyeri dengan 

menghambat produksi prostaglandin dari jaringan yang mengalami trauma 

atau inflamasi.Jenis NSAID diantaranya adalah ibuprofen (Perry and 

Potter, 2014) 

2. Intervensi Non-Farmakologis  

Saat nyeri hebat berlangsung selama berjam-jam atau berhari-hari, 

mengkombinasikan teknik nonfarmakologis dengan obat-obatan mungkin 

cara yang efektif untuk menghilangkan nyeri, diantaranya adalah stimulasi 

dan massage kutaneus, terapi es dan panas, stimulasi saraf elektris 

transkutan, distraksi, teknik relaksasi, imajinasi terbimbing dan 

hipnosis.Stimulasi kutaneus dan massage bertujuan menstimulasi 

serabutserabut yang mentransmisikan sensasi tidak nyeri, memblok atau 

menurunkan transmisi impuls nyeri. Massage dapat membuat pasien lebih 

nyaman karena massage membuat relaksasi otot (Perry and Potter, 2014) 

1) Terapi es dan panas  

Bekerja dengan menstimulasi reseptor tidak nyeri dalam bidang reseptor 

yang sama seperti pada cedera, terapi es dapat menurunkan prostaglandin 

dengan menghambat proses inflamasi. Penggunaan panas mempunyai 

keuntungan meningkatakan aliran darah ke suatu area dan kemungkinan 

dapat turut menurunkan nyeri dengan mempercepat penyembuhan.Terapi 

panas dan es harus digunakan dengan hati-hati dan dipantau dengan 

cermat untuk menghindari cedera kulit.  
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2) Stimulasi saraf elektris transkutan (TENS)  

Menggunakan unit yang dijalankan oleh baterai dengan elektroda yang 

dipasang pada kulit untuk menghasilkan sensasi kesemutan, menggetar 

atau mendengung pada area nyeri. TENS menurunkan nyeri dengan 

menstimulasi reseptor tidak nyeri dalam area yang sama sperti pada 

serabut yang mentransmisikan nyeri 

3) Teknik relaksasi  

Teknik relaksasi dapat menurunkan nyeri dengan merilekskan ketegangan 

otot yang menunjang nyeri.Teknik relaksasi yang sederhana terdiri atas 

napas abdomen dengan frekuensi lambat, berirama.Pasien dapat 

memejamkan matanya dan bernapas dengan perlahan dan nyaman, irama 

yang konstan dapat dipertahankan dengan menghitung dalam hati dan 

lambat bersama setiap inhalasi dan ekhalasi. Pada saat mengajarkan teknik 

ini, akan sangat membantu bila menghitunng dengan keras bersama pasien 

pada awalnya. 

4) Imajinasi terbimbing  

Menggunakan imajinasi seseorang dalam suatu cara yang dirancang secara 

khusus untuk mencapai efek positif tertentu. Imajinasi terbimbing untuk 

meredakan nyeri dan relaksasi dapat terdiri atas menggabungkan napas 

berirama lambat dengan suatu bayangan mental relaksasi dan 

kemyamanan.Dengan mata terpejam, individu diinstruksikan untuk 

membayangkan bahwa dengan setiap napas yang diekshalasi secara 

lambat, ketegangan otot dan ketidaknyamanan dikeluarkan, menyebabkan 

tubuh rileks dan nyaman.Setiap kali napas dihembuskan, pasien 
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diinstruksikan untuk membayangkan bahwa udara yang dihembuskan 

membawa pergi nyeri dan ketegangan.Pasien harus diinformasikan bahwa 

imajinasi terbimbing dapat berfungsi hanya pada beberapa orang. 

5) Hipnosis  

Hipnotis efektif dalam meredakan nyeri dan menurunkan jumlah analgesik 

yang dibutuhkan pada nyeri akut dan kronis, mekanisme kerja hipnosis 

tampak diperantarai oleh sistem endorphin, keefektifan hypnosis 

tergantung pada kemudahan hipnotik individu, bagaimanapun pada 

beberapa kasus teknik ini tidak akan bekerja . 

6) Distraksi 

Memfokuskan perhatian pasien pada sesuatu selain nyeri merupakan 

mekanisme yang bertanggung jawab terhadap teknik kognitif. Distraksi 

menurunkan persepsi dengan menstimulasi system kontrol desenden, yang 

mengakibatkan lebih sedikit stimulasi nyeri yang ditransmisikan ke otak, 

keefektifan distraksi tergantung kemampuan pasien untuk menerima dan 

membangkitkan input sensori selain nyeri, distraksi berkisar dari hanya 

pencegahan monoton hingga menggunakan aktivitas fisik dan mental 

seperti misalnya kunjungan keluarga dan teman, menonton film, 

melakukan permainan catur. 

2.2.6 Klasifikasi nyeri  

Menurut Perry & Potter (2014) nyeri dapat dijelaskan berdasarkan 

durasi, lokasi, atau etiologi. 

 a. Nyeri berdasarkan durasi :  



18 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENGGUNAAN KOMPRES... REZA DWI A 

1) Nyeri akut yaitu nyeri yang hanya dirasakan tiba-tiba atau yang lambat 

dan tanpa memperhatikan intensitasnya.  

2) Nyeri kronis yaitu nyeri yang berlangsung berkepanjangan, biasanya 

nyeri berulang atau menetap sampai enam bulan atau lebih dan 

mengganggu fungsi tubuh. 

 b. Nyeri berdasarkan lokasi : 

 1) Nyeri kutaneus adalah nyeri yang berasal dari kulit atau jaringan 

subkutan 

 2) Nyeri somatik dalam adalah nyeri yang berasal dari ligamen, tendon, 

tulang, pembuluh darah, dan saraf. Nyeri tersebut menyebar dan 

cenderung dan berlangsung lebih lama dibanding nyeri kutaneus.  

3) Nyeri viseral adalah nyeri yang berasal dari stimulasi reseptor nyeri di 

rongga abdomen, kranial, dan torak. 

 4) Nyeri radiasi (menyebar) adalah nyeri yang dirasakan pada tempat 

sumber nyeri dan menyebar ke jaringan sekitarnya.  

5) Nyeri alih adalah nyeri yang dirasakan pada bagian tubuh yang jauh 

dari jaringan yang menyebakan nyeri.  

6) Nyeri phantom adalah nyeri yang sangat menyakitkan pada bagian 

tubuh yang hilang. 

2.2.7 Karakteristik Nyeri  

Untuk menentukan karakteristik nyeri, perawat dapat melakukan 

pengkajian nyeri dengan menggunakan metode P, Q, R, S, T(Prasetyo, 

2010). 
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1. Faktor pancetus (P : provacate) : perawat mengkaji tentang penyebab atau 

stimulus-stimulus nyeri pada klien, dalam hal ini perawat juga dapat 

melakukan observasi bagian-bagian tubuh yang mengalami cedera. 

Apabila perawat mencurigai adanya nyeri psikogenik maka perawat harus 

dapat mengeksplore perasaan klien dan menanyakan perasaan-perasaan 

apa saja yang mencetuskan nyeri 

2. Kualitas (Q : quality) : kualitas nyeri merupakan suatu yang subjektif yang 

diungkapkan oleh klien, seringkali klien mendeskripsikan dalam kalimat-

kalimat: tajam, tumpul, berdenyut, berpindah-pindah seperti tertindih, 

perih, tertusuk, dll. Dimana setiap klien mungkin berbeda-beda dalam 

melaporkan kualitas nyeri yang dirasakan  

3. Lokasi (R: region) : untuk mengkaji lokasi nyeri maka perawat meminta 

klien menunjukan semua bagian/daerah yang dirasakan tidak nyaman oleh 

klien. 

4. Keparahan (S: severe) : tingkat keparahan pasien tentang nyeri merupakan 

karakteristik yang paling subjektif. Pada pengkajian ini klien diminta 

untuk menggambarkan nyeri yang ia rasakan sebagai nyeri ringan, sedang 

dan berat 

5. Durasi (T: time) : perawat menanyakan pada klien menentukan awitan, 

durasi, dan rangkaian nyeri. Perawat dapat menanyakkan “kapan nyeri 

dirasakan?, apakah nyeri yang dirasakan terjadi pada waktu yang sama 

setiap hari?, seberapa sering nyeri kambuh?, atau yang lainnya dengan 

kata yang semakna  
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2.2.8 FLACC Scale  

 Skala FLACC-R digunakan untuk anak-anak dengan usia lebih dari satu 

tahun yang tidak dapat melaporkan rasa sakitnya. Penelitian menunjukkan kepada 

kita bahwa sebagian besarlaporan yang akurat tentang rasa sakit adalah dari orang 

yang masukrasa sakit. Tetapi anak-anak sering tidak mampu melaporkan rasa 

sakit mereka. Terkadang mereka tidak bisamelaporkan rasa sakit mereka karena 

mereka terlalu mudauntuk berbicara atau memahami apa yang 

ditanyakan.Beberapa anak mungkin tidak pernah benar-benar mengerticara 

melaporkan rasa sakit mereka. Skala FLACC-R dapat digunakan  untuk 

membantu dalam memutuskan apakah anak-anakmengalami rasa sakit ketika 

mereka tidak bisa memberi tahu apa yang dirasakan. (MassGeneral Hospital for 

Children, 2009). 

Indikasi: digunakan pada pasien bayi dan anak < 5 tahun yang tidak dapat dinilai 

menggunakan Numeric Rating Scale Wong Baker dan FACES Pain Scale 
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Instruksi terdapat 5 katagori dengan masing-masing kategori memiliki skor 0 – 2, 

dengan total skor 0 – 10. Skor nyeri ditentukan dengan jumlah masing-masing 

kategori: 

1) 1 – 3 nyeri ringan 

2) 4 – 6 nyeri sedang 

3) 7 – 10 nyeri berat 

 

 

Tabel 2.1 Skala Flacc 

 

No 

 

Kategori 

  

Skor 

 

Total 
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2.3 Konsep Imunisasi 

2.3.1 Definisi Imunisasi 

0 1 2 

1.  Face (Wajah) 

 

tidak ada 

ekspresi 

khusus, 

senyum 

 

menyeringai, 

mengerutkan 

dahi, tampak 

tidak tertarik 

(kadang-

kadang) 

dagu 

gemetar, gigi 

gemertak 

(sering) 

 

 

2. Leg ( Kaki) 

 

normal, 

rileks 

gelisah, 

tegang 

menendang, 

kaki tertekuk 

 

3. Activity 

(Aktivitas) 

 

 

berbaring 

tenang, 

posisi 

normal, 

gerakan 

mudah 

menggeliat, 

tidak bisa 

diam, tegang 

 

kaku atau 

kejang 

 

 

4. Cry (Menangis) 

 

 

tidak 

menangis 

 

merintih, 

merengek, 

kadang-

kadang 

mengeluh 

terus 

menangis, 

berteriak, 

sering 

mengeluh 

 

5.  

Consability 

(Konsabilitas) 

 

Rileks 

 

dapat 

ditenangkan 

dengan 

sentuhan, 

pelukan, 

bujukan, 

dapat 

dialihkan 

sulit dibujuk  

Skor Total     
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 Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Imunisasi dapat 

didefinisikan menjadi suatu tindakan untuk memberikan kekebalan dengan cara 

memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia. Kebal adalah suatu keadaan dimana 

tubuh mempunyai daya kemampuan mengadakan pencegahan penyakit dalam 

rangka menghadapi serangan dari kuman tertentu. Kebal atau resisten terhadap 

suatu penyakit belum tentu kebal terhadap penyakit lain (Depkes, 2009) 

 Imunisasi dan vaksin seringkali diartikan sama . imunisasi adalah suatu 

pemindahan atau transfer antibody secara pasif, sedangkan istilah vaksinasi di 

maksudkan sebagai pemberian vaksin  (antigen)  yang dapat merangsang 

pembentukan imunitas (antibody) dari sistem imun di dalam tubuh. Imunitas 

secara pasif dapat diperoleh dari pemberian dua macam bentuk, yaitu 

immunoglobulin  yang non spesifik atau gamaglobulin  dan  immunoglobulin  

spesifik yang berasal dari plasma donor yang telah sembuh dari penyakit tertentu 

atau baru saja mendapatkan vaksinasi penyakit tertentu (Ranuh and Setiawan, 

2008) 

 Imunisasi merupakan cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang 

secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpapar dengan penyakit 

tidak akan menderita penyaklit tersebut karena sistem memori (daya ingat), ketika 

vaksin masuk ke dalam tubuh maka akan dibentuk antibody untuk melawan 

vaksin tersebut dan sistem memori akan menyimpan sebagai suatu pengalaman 

(Mulyani, 2013) 
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2.3.2 Tujuan dan Manfaat Imunisasi 

Tujuan Imunisasi 

Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan 

kematian dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada saat ini 

penyakit- penyakit tersebut adalah Hepatitis B, difteri, tetanus, batuk rejan 

(pertussis), polio, campak (measles), tuberculosis, pneumonia, dan meningitis. 

Tujuan dari pemberian imunisasi adalah untuk mencegah 

terjadinyapenyakit infeksi tertentu. Apabila terjadi penyakit tidak akan terlalu 

parah dan dapat mencegah gajala yang dapat menimbulkan cacat dan 

kematian(Nanny and Vivian, 2013). Tujuan dari pemberian imuniasi, antara lain : 

(1) Mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan 

penyakit tertentu di dunia, (2) melindungi dan mencegah penyakit-penyakit 

menular yang sangat berbahayabagi bayi dan anak, (3) menurunkan angka 

morbiditas dan mortalitas serta dapat mengurangi kecacatan akibat penyakit 

tertentu, (4) menurunkan morbiditas, mortalitas dan cacat serta bila mungkin 

didapat eradikasi sesuatu penyakit dari suatau daerah atau negeri, (5) mengurangi 

angka penderita suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan bahkan 

bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. (6) mencegah terjadinya penyakit 

tertentu pada seseorang, dan menghilangkan penyakit pada sekelompok 

masyarakat (populasi) atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu dari dunia 

seperti pada imuniasi cacar (Maryunani, 2013) 
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Manfaat Imunisasi 

 Manfaat imunisasi bagi anak dapat mencegah penyakut cacat dan 

kematian. Sedangkan manfaat bagi keluarga adalah dapat menghilangkan 

kecemasan dan mencegah mencegah biaya pengobatan yang tinggi bila anak sakit. 

Bayi dan anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari 

beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan ke adik , kakak dan 

teman teman disekitarnya. Imunisasi akan meningkatkan kekebalan tubuh bayi 

dan anak sehingga mampu melawan penyakit yang dapat di cegah dengan vaksin 

tersebut. Anak yang telah di imunisasi bila terinfeksi oleh kuman tersebut maka 

tidaka akan menularkan ke adik, kakak dan teman teman di sekitarnya (Nanny and 

Vivian, 2013) 

2.3.3 Outbreak Response Immunization (ORI) Difteri 

Outbreak Response Immunization (ORI) Difteri adalah kegiatan imunisasi 

tambahan yang khusus dilakukan di daerah yang mengalami kejadian luar biasa 

(KLB), sebanyak 3 putaran dengan jarak antara dosis pertama-kedua adalah  bulan 

dan diantara dosisi kedua-ketiga adalah 6 bulan dengan ketentuan : 

1. Imunisasi DPT-HB-Hib untuk anak usia <5 tahun 

2. Imunisasi DT untuk anak usia 5 sampai < 7 tahun 

3. Imunisasi Td untuk anak usia > 7 tahun 

Vaksin difteri adalah vaksin yang dapat mencegah penyakit difteri dan 

tersedia dalam berbagai bentuk kombinasi, seperti vaksin DPT_HB_Hib, vaksin 

DT, vaksin Td, dll. Reaksi ringan yang terjadi setelah imunisasi biasanya nyeri 

ditempat suntikan dan demam ringan, sebagian kecil bayi akan mengalami rewel 

saat menderita demam yang ditimbulkan setelah imunisasi. 
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2.3.4 Difteri, Pertusis dan Tetanus  

 Imunisasi DPT merupakan imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan 

kekebalan aktif terhadap beberapa penyakit berikut ini : (a) penyakit difteri, yaitu 

radang tenggorokan yang sangat berbahaya karena menimbulkan tenggorokan 

tersumbat dan kerusakan jantung yang dapat menyebabkan kematian dalam 

beberapa hari saja. (b) penyakit pertussis, yaitu radang paru (pernapasan), yang 

disebut juga batuk rejan atau batuk 100 hari. Karena sakitnya bisa mencapai 100 

hari atau 3 bulan lebih. Gejalanya sangat khas, yaitu batuk yang bertahap, panjang 

dan lama disertai bunyi “whoop” berbunyi dan diakhiri dengan muntah, mata 

dapat bengkak atau penderita dapat meninggal karena kesulitan bernapas. (c) 

penyakit tetanus, yaitu penyakit kejang otot seluruh tubuh dengan mulut terkunci/ 

terkancing sehingga mulut tidak bisa membuka atau dibuka (Maryunani, 2013) 

 Imunisasi DPT adalah suatu vaksin 3 in 1 yang melindungi terhadap 

difteri, pertussis, dan tetanus. 

1. Difteri adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang tenggorokan dan 

dapat menyebabkan komplikasi yang serius dan fatal 

2. Pertusis (batuk rejan) adalah infeksi bakteri pada saluran udara yang 

ditandai dengan batuk hebat yang menetap serta bunyi pernafasan yang 

melengking. Pertussis berlangsung selama beberapa minggu dan dapat 

menyebabkan serangan batuk hebat sehingga anak tidak daoat bernafas, 

makan dan minum. Pertussis juga dapat menimbulkan komplikasi yang 

serius seperti pneumonia, kejang, dan kerusakan otak. 
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3. Tetanus adalah infeksi yang bisa menyebabkan kekakuan pada rahang 

serta kejang  

DPT adalah imunisasi 3 in 1 yang sering menyebabkan efek samping 

ringan seperti demam ringan atau nyeri di tempat penyuntikan selama 

beberapa hari. Efek samping tersebut karena adanya kompinen pertussis di 

dalam vaksin. Pada kurang dari 1% penyuntikan DPT menyebabkan 

komplikasi sebagai berikut : 

a. Demam tinggi (lebih dari 40,5° C) 

b. Kejang 

c. Kejang demam ( risiko lebih tinggi pada anak yang sebelumnya 

pernah mengalami kejang atau terdapat riwayat kejang dalam 

keluarga) 

2.3.5 Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 

Kejadian pasca imunisasi didefinisikan sebagai semua kejadian sakit dan 

kematian yang terjadi dalam masa 1 bulan setelah imunisasi. Kriteria WHO 

western pasifik untuk memilih KIPI dalam lima kelompok penyebab, yaitu : 

1. Kesalahan program/ teknik pelaksanaan imunisasi 

Sebagian besar kasus KIPI berhubungan dengan masalah program dan teknik 

pelaksanaan imunisasi yang meliputi kesalahan program penyimpanan, 

pengelolaan dan tata laksana pemberian vaksin, misalnya terjadi pada : (a) 

dosis antigen (terlalu banyak), (b) lokasi dan cara menyuntik, (c) sterilisasi 

spuit dan jarum suntik, (d) jarum bekas pakai, (e) penyimpanan vaksin, (f) 

tidak memperhatikan petunjuk produsen (petunjuk pemakaian, indikasi kontra) 

(Purnamaningrum, 2011). 



28 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENGGUNAAN KOMPRES... REZA DWI A 

Kecurigaan terhadap kesalahan tata laksana perlu diperhatikan apabila terdapat 

kecenderungan kasus KIPI berulang pada petugas yang sama. Kecenderungan 

lain adalah apabila suatu kelompok populasi mendapat vaksin dengan batch  

yang sama tetapi tidak terdapat masalah atau apabila sebagian populasi 

setempat dengan karakteristik serupa yang tidak diimunisasi tapi justru 

menunjukkan masalah tersebut 

2. Reaksi suntikan 

Semua gejala klinis yang terjadi akibat trauma tusuk jarum suntik baik lansunh 

maupun tidak langsung harus dicatat sebagai reaksi KIPI. Reaksi suntikan 

langsung missal rasa sakit, bengkak, dan kemerahan pada tempat suntikan , 

sedangkan reaksi suntikan tidak langsung misalnya rasa takut, pusing atau 

mual  

1) Induksi vaksin (reaksi vaksin) 

Gejala KIPI yang disebabkan induksi vaksin umumnya sudah dapat 

diprediksi terlebih dahulu karena merupakan reaksi simpang vaksin dan 

secara klinis biasanya ringan. Walaupun demikian dapat saja terjadi gejala 

klinis hebat seperti reaksi anafilaksis sistemik dengan resiko kematian. 

Reaksi simpang ini sudah teridentifikasi degan baik dan tercantum dalam 

petunjuk pemakaian tertulis oleh produsen sebagai indikasi kontra, 

indikasi khusus, perhatian khusus, atau berbagai tindakan dan perhatian 

spesifik lainnya termasuk kemungkinan interaksi dengan obat atau vaksin 

lain. Petunjuk ini harus diperhatikan dan ditanggapi dengan baik oleh 

pelaksana imunisasi 

2)  Faktor kebetulan 
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Indikator faktor kebetulan ditandai dengan ditemukannya kejadian yang 

sama disaat bersamaan pada kelompok populasi setemoat dengan 

karakteristik serupa tetapi tidak mendapat imunisasi 

3) Penyebab tidak diketahui 

Bila kejadian atau masalah yang dilaporkan belum dapat dikelompokkan 

ke dalam salah satu penyebab maka untuk sementara dimasukkan ke dalam 

kelompok ini sambul menunggu informasi lebih lanjut. Biasanya dengan 

kelengkapan informasi tersebut akan dapat ditentukan kelompok penyebab 

KIPI 

2.4 Konsep Teori Comfort Kolcaba 

Kenyamanan adalah pengalaman yang diterima oleh seseorang dari suatu 

intervensi. Hal ini merupakan pengalaman langsung dan menyeluruh ketika 

kebutuhan fisik, psikospiritual, sosial, dan lingkungan terpenuhi (Peterson & 

Bredow, 2008). Konsep teori kenyamanan meliputi kebutuhan kenyamanan, 

intervensi kenyamanan, variabel intervensi, peningkatan kenyamanan, perilaku 

pencari kesehatan, dan integritas institusional. Menurut Kolcaba dan Di Marco 

(2005) Hal tersebut dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka konseptual Kolcaba (Kolcaba, Ohio and Dimarco, 
2015) 

 

Seluruh konsep tersebut terkait dengan klien dan keluarga. Teori kenyamanan 

terdiri atas tiga tipe, yaitu (1) relief: kondisi resipien yang membutuhkan 

penanganan spesifik dan segera, (2) ease: kondisi tenteram atau kepuasan hati 

dari klien yang terjadi karena hilangnya ketidaknyamanan fisik yang dirasakan 

pada semua kebutuhan, (3) transcendence: keadaan dimana seseorang individu 

mampu mengatasi masalah  dari ketidaknyamanan yang terjadi. 

 
Kolcaba memandang bahwa kenyamanan merupakan kebutuhan dasar seorang 

individu yang bersifat holistik, meliputi kenyamanan fisik, psikospiritual, 

sosiokultural, lingkungan. Kenyamanan fisik berhubungan dengan mekanisme 

sensasi tubuh dan homeostasis, meliputi penurunan kemampuan tubuh dalam 

merespon suatu penyakit atau prosedur invasif. Beberapa alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan fisik adalah memberikan obat, merubah posisi, backrub, 

kompres hangat atau dingin, sentuhan terapeutik. Kenyamanan psikospiritual 

dikaitkan dengan keharmonisan hati dan ketenangan jiwa, yang dapat difasilitasi 

dengan memfasilitasi kebutuhan interaksi dan sosialisasi klien dengan orang-
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orang terdekat selamaperawatan dan melibatkan keluarga secara aktif dalam 

proses kesembuhan klien. Kebutuhan kenyamanan sosiokultural berhubungan 

dengan hubungan interpersonal, keluarga dan masyarakat, meliputi kebutuhan 

terhadap informasi kepulangan (discharge planning), dan perawatan yang sesuai 

dengan budaya klien. Beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan sosiokultural 

adalah menciptakan hubungan terapeutik dengan klien, menghargai hak-hak 

klien tanpa memandang status sosial atau budaya, mendorong klien untuk 

mengekspresikan perasaannya, dan memfasilitasi team work yang mengatasi 

kemungkinan adanya konflik antara proses penyembuhan dengan budaya klien. 

Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kenyamanan lingkungan yang 

berhubungan dengan menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan, membatasi 

pengunjung dan terapi saat klien beristirahat, dan memberikan lingkungan yang 

aman bagi klien (Kolcaba, Ohio and Dimarco, 2015). 

2.5 Konsep Kompres 

2.5.1 Kompres Hangat  

Kompres hangat dapat memberikan rasa hangat pada klien dengan 

menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat pada bagian tubuh 

yang memerlukannya. Kompres hangat adalah suatu metode dalam penggunaan 

suhu hangat setempat yang dapat menimbulkan beberapa efek fisiologis. Efek 

pemberian terapi hangat terhadap tubuh antara lain meningkatkan aliran darah ke 

bagian tubuh yang mengalami cedera; untuk meningkatkan pengiriman leukosit 

dan antibiotik ke daerah luka; untuk meningkatkan relaksasi otot dan 

mengurangi nyeri akibat spasme atau kekakuan; meningkatkan aliran darah; dan 

juga meningkatkan pergerakan zat sisa dan nutrisi (Perry and Potter, 2014) 
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Tujuan : 

1. Memperlancar sirkulasi darah 

2. Mengurangi rasa sakit 

3. Merangsang peristaltic usus 

4. Memperlancar pengeluaran getah radang (eksudat) 

5. Memberi rasa nyaman/ hangat dan tenang 

Sasaran : 

1. Klien dengan perut kembung 

2. Klien yang kedinginan, misalnya akibat narkose, iklim, dan sebagainya 

3. Klien yang mengalami radang, misalnya radang persendian, adneksitis, 

dan lain-lain 

4. Adanya abses (bengkak) akibat suntikan  

5. Tubuh dengan abses, hematom 

Penggunaan Kompres Hangat : 

1. Untuk demam 

Pusat suhu bakan menerima informasi bahwa subu tubuh sedang hangat, maka 

suhu tubuh harus segera diturunkan. Hal tersebut diharapkan jika ketika demam 

tetapi merasa kedinginan meskipun tubuh sebenarnya panas, kompres hangat 

membantu tubuh mengurangi rasa dingin dan menjadikan tubuh terasa lebih 

nyaman.  

2. Untuk cidera lama/ kondisi kronis  

Dapat mengurangi tekanan pada jaringan, serta merangsang aliran darah ke 

daerah yang terkena cidera 

3. Untuk pengobatan nyeri dan merelaksasi otot-otot yang tegang  
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Kompres hangat dapat dilakukan untuk cidera yang tidak akut atau ketika masih 

bengkak, karena panas dapat menyebabkan bengkak menjadi semakin parah 

4. Untuk perut kembung dan radang sendi 

Cara Menggunakan Kompres Hangat 

1. Tempelkan ke bagian tubuh yang nyeri dengan kantong karet/ botol yang 

berisi air hangat atau handuk yang telah dicelupkan ke dalam air  hangat 

dengan temperature 40-50 derajar Celsius atau bila sulit untuk mengukurnya 

dapat dicoba pada dahi terlebih dahulu. Jangan sampai terlalu panas atau 

sesuaikan panasnya dengan kenyamanan yang akan dikompres. 

2. Peras kain yang akan digunakan untuk mengompres, jangan terlalu basah 

3. Lama kompres sekitar 10-15 menit dan dapat diperpanjang 

4. Sebaiknya diikuti dengan latihan pergerakan atau pemijatan  

Dampak fisiologis dari kompres hangat adalah pelunakan jaringan fibrosa, 

membuat otot tubuh lebih rileks, menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri, 

dan memperlancar aliran darah. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan 

1. Jangan letakkan kantong air hangat dibagian tubuh yang telanjang, lapisi 

kantong dengan kain flanel atau handuk 

2. Kantong air hangat yang diletakkan diatas bagian badan tertentu hanya 

boleh terisi sepertiganya untuk menghindari berat yang tidak diperlukan 

3. Pada penggunaan kompres hangat yang berlangsung lama, jangan lupa 

memeriksa kulit penderita. 
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4. Kompres hangat tidak diberikan di kepala karena dapat menyebabkan 

pembuluh darah di area tersebut mengalami dilatasi dan menyebabkan 

sakit kepala 

5. Kompres hangat tidak boleh diberikan di perut jika mengalami radang/ 

infeksi usus buntu 

Metode Kompres Hangat 

1. Metode hangat basah 

Merupakan tindakan keperawatan dengan memberikan kompres hangat 

basah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman. Tindakan 

ini dapat dilakukan pada klien yang mengalami nyeri, risiko terjadi infeksi 

luka, dan kerusakan fisik pada klien (mobilitas). Kompres hangat basah 

digunakan pada permukaan jaringan yang tertutup (bengkak) dan tidak 

memerlukan prinsip steril. Tujuan dari pemberian kompres hangat basah 

adalah antara lain untuk memperbaiki sirkulasi, menghilangkan edema, 

meningkatkan drainase pus, dan mengurangi rasa nyeri. 

2. Kompres Panas Kering 

Kompres panas kering dapat menggunakan beberapa alat, diantaranya 

adalah sebagai berikut 

1) Buli-buli panas (WWZ) 

2) Bantal listrik 

3) Busur lampu/ cahaya, solux, fohn 

Tujuan dari penggunaan kompres panas kering dengan menggunakan buli-

buli adalah untuk mengurangi/ membebaskan rasa nyeri, spasmus otot, 

peradangan atau kongesti, dan memberikan rasa hangat. Kompres ini 



35 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENGGUNAAN KOMPRES... REZA DWI A 

diberikan kepada klien yang kedinginan dan persiapan aether bed. Selain 

itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kompres ini adalah  

1) Buli-buli panas tidak boleh diberikan pada pasien perdarahan 

2) Jika buli-buli panas dipasang pada bagian perut, tutup buli-buli 

mengarah ke atas atau kesamping 

3) Jika dipasang pada bagian kaki, tutup buli-buli mengarah ke bawah 

atau ke samping 

4) Buli-buli diperiksa kembali, harus ada cincin karet pada tutupnya. 

Kompres panas dengan bantalan listrik dilakukan pada klien dengan sakit perut 

atau pada keadaan tertentu pasien merasa kedinginan. 

2.5.2 Kompres Dingin 

Kompres Dingin Basah 

Tindakan kompres dingin adalah tindakan yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan rasa nyaman yaitu memberikan rasa dingin dengan 

menggunakan lap atau kain yang dicelupkan kedalam air dingin. Kompres ini 

dapat dilakukan pada dahi, ketiak atau lipatan paha.  

Kompres dingin basah adalah memasang suatu zat dengan suhu rendah 

pada tubuh dengan tujuan terapeutik. Kompres dingin adalah metode dalam 

menggunakan suhu rendah setempat yang dapat menimbulkan beberapa efek 

fisiologis. Aplikasi konsep kompres dingin untuk mengurangi aliran darah ke 

suatu bagian dan mengurangi perdarahan serta edema. Terapi dingin dapat 

menimbulkan efek analgesik dengan memperlambat kecepatan hantaran saraf 

sehingga implus nyeri yang mencapai otak lebih sedikit.  
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Kompres dingin bekerja dengan menstimulasi permukaan kulit untuk 

mengontrol nyeri Terapi dingin yang diberikan akan mempengaruhi impuls yang 

dibawa oleh serabut taktil A-Beta untuk lebih mendominasi sehingga “gerbang” 

akan menutup dan impuls nyeri akan terhalangi. Nyeri yang dirasakan akan 

berkurang atau hilang untuk sementara waktu (Prasetyo, 2010) 

Tujuan dari penggunaan kompres dingin 

1. Menurunkan suhu tubuh pada hipertermia 

2. Mencegah peradangan meluas 

3. Mengurangi kongesti 

4. Mengurangi perdarahan lokal 

5. Mengurangi rasa sakit local 

6. Agar luka menjadi bersih 

Penggunaan Kompres Basah Dingin 

1. Digunakan untuk cidera tiba-tiba atau yang baru terjadi/ akut. Jika cidera 

baru terjadi (dalam waktu 48 jam ) yang ditimbulkan pembengkakan maka 

dengan kompres dingin dapat membantu meminimalkan pembengkakan di 

sekitar cidera. Suhu dingin mampu mengurangi aliran darah di daerah 

cidera dengan memperlambat metabolism sel yang paling penting adalah 

dapat mengurangi nyeri(Wahit, Lilis and Joko, 2015) 

2. Keseleo pergelangan kaki, cidera berlebihan pada atlet, atau luka memar 

3. Membantu mengobati luka bakar atau jerawat 

4. Suhu tinggi 

5. Radang 

6. Memar 
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7. Batuk/ muntah darah 

8. Pasca tonsilektomi 

9. Luka tertutup/ terbuka 

Hal-hal yang perlu diperhatikan  

1. Jangan menggunakan es batu langsung pada luka, gunakan teknik kompres 

es atau tempatkan beberapa es batu dalam kantong plastic, atau bungkus es 

dengan handuk dan tempelkan pada daerah yang cidera 

2. Jika terjadi rasa kebal maka hentikan pengompresan 

3. Perhatikan kulit klien, apabila berwarna merah jambu masih bisa 

dilakukan pengompresan, tetapi kalau kulit berwarna merah gelap maka 

kompres tidak dapat dilakukan 

4. Pemberian metode ini tidak dapat dilakukan pada klien yang mempunyai 

alergi dingin 

5. Melakukan kompres dingin harus berhati hati karena dapat menyebabkan 

jaringan kulit mengalami nekrosis (kematian sel ) 

6. Dianjurkan melakukan kompres dingin tidak lebih dari 30 menit 

Kompres Dingin Kering 

Kompres dingin kering adalah memasang eskap/eskrag pada tubuh untuk 

tujuan terapeutik dengan menggunakan hal berikut 

1. Kirbat es (eskap) : bentuk bundar / lonjong digunakan untuk bagian 

kepala, dada, dan perut 

2. Eskrag : bentuk memanjang digunakan pada bagian leher 

Tujuan dari penggunaan kompres ini adalah menurunkan suhu tubuh, 

mengurangi nyeri/ sakit setempat (pada radang usus buntu, dan dapat 
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mengurangi pendarahan, misalnya pasca tonsilektomi, muntah, batuk darah, 

perdarahan usus, perdarahan lambung, dan pasca partum. Kompres dingin kering 

dapat dilakukan pada klien dengan indikasi  

1. Klien yang suhu tubuhnya tinggi 

2. Klien dengan perdarahan hebat, misalnya epistaksis 

3. Klien yang kesakitan, misalnya infiltrate apendikuler, sakit kepala 

hebat, dan lain-lain 

4. Klien pasca bedah tonsil (tonsilektomi), dan lain-lain  

Hal yang perlu diperhatikan saat mengisi dan memberikan kirbat es/ eskrag  

1. Ketika memasang kirbat es, tutup / tutup atau mulut berada diatas. Pada 

saat memasang eskrag tutup berada di sebelah luar. 

2. Cicin karet pada penutup harus terpasang (agar tidak bocor) 

3. Jika klien kedinginan/ sianosis kirbat es harus segera diangkat 

4. Selama pemberian kompres (kirbat es), pertahatikan kulit klien, apakah 

ada iritasi (kulit kemerahan ) 

5. Pada perasat untuk penurunan suhu, suhu klien harus dikontrol setiap 

30-60 menit. Jika suhu bsudah turun, kompres dihentikan 

6. Jika tidak terdapat kirbat es, dapat ,menggunakan kantong plastik. 
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2.6 Keaslian Penulisan 

Tabel 2.2 Keaslian Penulisan Efektifitas Penggunaan Kompres Hangat dan 
Kompres Dingin Terhadap Penurunan Nyeri Pada Balita Pasca Imunisasi ORI 
Difteri 
 
No Judul Metode Hasil 

 
1. Pengaruh Kompres Es Terhadap 

Tingkat Nyeri Saat Imunisasi 
Campak Pada bayi Usia 9 Bulan 
Di Desa Sanggung Sukoharjo 
(Lingga Liwa Ati dkk, 2015) 
 

D :kuantitatif dengan 
desain quasi exsperiment 
post-test only with non-
equivalent kontrol grup 
design 
S :  30 responden 
V : kompres es, Tingkat 
nyeri 
I : FLACC scale dan 
Lembar Observasi 
A: T-test Independen dan 
Dependen 

Ada pengaruh kompres es 
terhadap tingkat nyeri saat 
imunisasi campak pada 
bayi usia 9 bulan di desa 
Sanggung Sukoharjo 
. 

2. Pengaruh Kompres Hangat Pada 
Tempat Penyuntikan Terhadap 
Respon Nyeri Pada Bayi Saat 
Imunisasi di Puskesmas 
Tanawangko Kabupaten 
Minahasa (Yuni Maria Olviani 
Ndede dkk, 2015) 
 

D : Quasi experimental 
Pre-Post with control 
group 
S : 20 responden kelompok 
intervensi dan 20 
responden kelompok 
kontrol 
V : Kompres hangat, 
Respon nyeri 
I : FLACC dan hasil 
rekaman berupa Handycam  
A : T-test Independen dan 
Dependen 

Ada pengaruh pemberian 
kompres hangat terhadap 
respon nyeri pada bayi 
saat imunisasi dan ada 
perbedaan respon nyeri 
bayi yang diberikan 
kompres hangat pada 
kelompok interveni 
dengan bayi yang tidak 
diberikan kompres hangat 
pada kelompok kontrol 

3. Pengaruh Kompres Hangat 
Terhadap Respon Nyeri Bayi 
Saat Imunisasi DPT-HB di 
Wilayah Kerja Puskesmas 
Semarang (Yusni Arianto, 2016) 
 

D :  quasi exsperimental 
dengan post-test only 
control design. 
S : 32 Responden 
V : Kompres hangat, 
Respon Nyeri 
I : Lembar Observasi 
A : Independent t-test. 

Terdapat pengaruh 
kompres hangat terhadap 
respon nyeri bayi saat 
imunisai DPT-HB 

4.  Factors Associated With Infant 
Pain Severity Undergoing 
Immunization Injections(Manal 
Kassab, Shereen Hamadneh 
,Khawla Nuseir, Basima 
ALmomani,  Jehan Hamadneh, 
2018) 
 

D : Observational study 
design 
S : 150 Infant 
V : Jenis Kelamin, 
Pengasuh,sirkumsisi, 
proses persalinan 
I :  Modified Behavioral 
Pain Scale (MBPS) 
A :  Uji Normalitas dengan 
Kolmogorov-Smirnov Z 
and Shapiro-Wilk. Uji 
Beda dengan Mann 
Whitney dan Uji korelasi 
menggunakan 
Spearman. 

Terdapat pengaruh yang 
signifikan untuk 
mengurangi nyeri 
suntilkan pada bayi setelah 
imunisasi 
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No Judul Metode Hasil 
 

5.  Pengaruh Pemberian Glukosa 
Oral 40% Terhadap Respon 

D : Quasy experiment 
after only  dengan 

Terdapat pengaruh 
pemberian glukosa 40% 
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Nyeri Pada Bayi Yang 
Dilakukan Imunisasi 
Pentavalen Di Puskesmas 
Baki Sukoharjo (Lita Andes 
Clara, 2015) 
 

rancangan nonequivalent 
control group design 
S : 40 Responden, 20 
Kelompok Kontrol dan 20 
Kelompok Intervensi 
V : Glukosa Oral 40%, 
Respon nyeri 
I :  skala FLACC 
A : Uji Mann Whitney 

terhadap respon nyeri 
pada bayi yang dilakukan 
imunisasi pentavalen 

6. Perbedaan Efektivitas 
Pemberian Family Triple 
Support (FTS) Dengan 
Kompres Hangat Terhadap 
Respon Nyeri Bayi Pasca 
Imunisasi (Sri Ahriani, 2017) 
 

D : Post-test only design  
dengan rancangan static 
group comparism. 
S : 30 Responden, 15 
responden Kelompok 
intervensi FTS dan 15 
responden kelompok 
intervensi kompres hangat 
V : Family Triple Support 
(FTS), Kompres Hangat, 
Respon Nyeri 
I :  skala FLACC dan 
Kamera 
A : Uji Shapiro Wilk, Uji 
Chi Square, dan Uji Mann 
Whitney 

Kedua kelompok 
perlakuan, yaitu FTS dan 
kompres hangat sama 
sama bisa diterapkan 
untuk mengurangi nyeri 
bayi yang diberikan 
imunisasi dengan 
penyuntikan.  

7. Pengaruh Posisi Tegak Saat 
Prosedur Imunisasi Terhadap 
Tingkat Nyeri Pada Bayi Usia 
0-12 Bulan Di Puskesmas 
Dinoyo Malang (Farida 
Nirmala, 2014) 
 

D : static group 
comparison 
S : 30 kelompok intervensi 
dan 30 kelompok kontrol 
V : Posisi tegak, Tingkat 
nyeri 
I :  - 
A : t-test independent 

Ada pengaruh posisi tegak 
saat prosedur imunisasi 
terhadap tingkat nyeri 
pada bayi usia 0-12 bulan 

8 Efficacy of Non-
pharmacological Methods of 
Pain Management in Children 
Undergoing 
Venipuncture in a Pediatric 
Outpatient Clinic: A 
Randomized Controlled Trial 
of 
Audiovisual Distraction and 
External Cold and Vibration 
(Bergomi et al., 2018) 

D: Protocol and 
Randomization 
S : 35 Pasien 
V : managemen nyeri, 
Audiovisual Distraction 
and External Cold and 
Vibration 
I : - 
A: Pearson 

Terdapat pengaruh 
manajemen nyeri dengan 
menggunakan audiovisual 
distraction dan external 
cold vibration pada 
kelompok perlakuan  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan :  

: Diukur 
 
: Tidak Diukur 

 
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Efektifitas Penggunaan Kompres Hangat dan 
Kompres Dingin Terhadap Tingkat Nyeri Pada Balita Pasca Imunisasi ORI Difteri 
 
 

Nyeri Pasca 
Imunisasi Pada Balita 

Nursing Intervention 

Health Care Needs  
+ 
 

Conforting 
intervention 

 
+ 

 Intervening variable  

Kompres 
Hangat 

Kompres 
Dingin 

Health seeking behavior 
- Internal behavior 
- Peaceful death 
- External behavior 

Enchaced Comfort 

Mempengaruhi impuls 
yang dibawa oleh serabut 
taktil A-Beta untuk lebih 
mendominasi sehingga 

“gerbang” akan menutup  

Memberikan efek 
stimulasi kutaneus 
berupa sentuhan yang 
dapat melepaskan 
endorphin sehingga 
memblok transmisi  
stimulus nyeri 

 

 

 

Nyeri Menurun 
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 Kenyamanan adalah pengalaman yang diterima oleh seseorang dari suatu 

intervensi. Hal ini merupakan pengalaman langsung dan menyeluruh ketika 

kebutuhan fisik, psikospiritual, sosial, dan lingkungan terpenuhi (Peterson & 

Bredow, 2008). Konsep teori kenyamanan meliputi kebutuhan kenyamanan, 

intervensi kenyamanan, variabel intervensi, peningkatan kenyamanan, perilaku 

pencari kesehatan, dan integritas institusional.Berdasarkan teori comfort Kolcaba 

yaitu meliputi kebutuhan kenyamanan, intervensi kenyamanan, variabel 

intervensi, peningkatan kenyamanan, perilaku pencari kesehatan, dan integritas 

institusional. Dalam penelitian ini yang diukur adalah nyeri pasca imunisasi pada 

Balita, Variabel intervensi seperti pengaruh kompres hangat dan kompres dingin 

serta tingkat nyeri pada Balita sebagai peningkatan kenyamanan. Kompres hangat 

dapat memberikan efek stimulasi kutaneus berupa sentuhan yang dapat 

melepaskan endorphin sehingga memblok transmisi  stimulus nyeri dan kompres 

dingin dapat  mempengaruhi impuls yang dibawa oleh serabut taktil A-Beta untuk 

lebih mendominasi sehingga “gerbang” akan menutup dan menyebabkan nyeri 

menurun.  

 
3.2 Hipotesis 

 
H1a : Ada pengaruh kompres hangat terhadap tingkat nyeri pada Balita pasca 

imunisasi ORI Difteri 

H1b : Ada pengaruh kompres dingin terhadap tingkat nyeri pada Balita pasca 

imunisasi ORI Difteri 

Hic  : Lebih efektif penggunaan kompres dingin terhadap tingkat nyeri pada 

Balita pasca imunisisasi ORI Difteri 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan cara untuk menyelesaikan masalah. Bab ini akan 

membahas mengenai : (1) Desain penelitian, (2) Populasi, Sampel, dan Sampling, 

(3) Identifikasi variabel, (4) Definisi Operasional, (5) Instrumen penelitian,(6) 

Alat dan Bahan Penelitian (7) Lokasi dan Waktu penelitian, (8) Prosedur 

pengambilan data, (9) Cara analisis data (10) Kerangka kerja operasional (11) 

Masalah Etika 

4.1 Desain Penelitian 

 Desain penelitian ini menggunakan rancangan Quasy Eksperimental 

dengan rancangan  Post Test Only Design. Penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok 

subjek (Nursalam, 2017). Desain tersebut bertujuan untuk mengetahui efektifitas 

kompres hangat dan kompres dingin terhadap penurunan nyeri pada balita pasca 

imunisasi ORI difteri.  

Tabel 4.1 EfektifitasPenggunaan Kompres Hangat dan Kompres Dingin Terhadap  
Penurunan Nyeri Pada Balita Pasca Imunisasi ORI Difetri 

 
Subjek Perlakuan Post 

K-A 1-B1 O-B1 

K-B 1-B2 O-B2 

 

Keterangan : 

K-A : Kelompok responden pemberian intervensi kompres hangat 

K-B : Kelompok responden pemberian intervensi kompres dingin 

1-B1 : Intervensi kompres hangat 

1-B2 : Intervensi kompres dingin 
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O-B1 :Observasi penurunan nyeri pada kelompok intervensi kompres hangat 

setelah diberikan perlakuan  

O-B2 :Observasi penurunan nyeri pada kelompok intervensi kompres dingin 

setelah diberikan perlakuan  

 

 

 

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Menurut Nursalam (2017) Populasi adalah subjek (misalnya manusia; 

klien) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian 

ini adalah balitayang diimunisasi ORI Difteri di Puskesmas Pasean sejumlah 748 

Balita.  

4.2.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dipergunakan sebagai 

subyek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2017). Sampel yang dapat 

digunakan adalah yang memenuhi kriteria sampel.Kriteria sampel dibedakan 

menjadi dua bagian, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Penentuan sampel sangat 

membantu peneliti untuk mengurangi bias hasil penelitian (Nursalam, 2017). 

Menurut Nursalam (2017) Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek 

penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Pada 

Penelitian ini kriteria Inklusinya adalah : 

1. Anak sehat dan tidak memiliki kontraindikasi terhadap imunisasi 

sebelumnya (seperti demam, flu, atau riwayat alergi pada pemberian 

vaksin sebelumnya) 
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2. Tidak mengkonsumsi agen farmakologi (analgesik antipiretik) saat 

penelitian berlangsung 

 Kiteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab(Nursalam, 2017) 

Pada penelitian ini kriteria eksklusinya adalah : 

1. Anak yang menangis dan tidak dapat ditenangkan sebelum pemberian 

tindakan penyuntikan 

 Menentukan jumlah sampel Balita yang digunakan untuk penelitian. 

Menurut Fraenkel & Wallen (1993) dalam Amirulloh (2015) jika peneliti 

melakukan penelitian eksprimental, peneliti dapat menentukan jumlah sampel 

minimum sebanyak 30 responden perkelompok.Peneliti juga melakukan 

penghitungan untuk antisipasi adanya responden yang mengalami drop out dari 

sampel penelitian. Kriteria drop out digunakan sebagai antisipasi apabila ada data 

yang tidak sesuai dan responden mengundurkan diri dari penelitian. Kriteria drop 

out diambil 10% dari besar sampel yang dihitung. Jumlah 10% dari sampel adalah 

3 orang perkelompok, maka jumlah sampel menjadi 66 orang responden. 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Teknik Sampling merupakan cara cara yang ditempuh dalam 

pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan 

keseluruhan subjek penelitian (Nursalam, 2017). 

Penelitian ini menggunakan Purposive sampling, yaitu penetapan sampel 

dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki 
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peneliti (tujuan atau masalah dalam penelitian) sehingga sampel tersebut dapat 

mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2017). 

4.3 Identifikasi Variabel 

 Menurut Soeparto dan Haryanto (2000) yang dikutip oleh Nursalam 

(2017), variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain). Penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.  

4.3.1 Variabel Independen (bebas) 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain (Nursalam, 2017). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah kompres hangat dan kompres dingin. 

4.3.2 Variabel Dependen (terikat) 

 Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan 

oleh variabel lain (Nursalam, 20017). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah tingkat nyeri. 
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4.4 Definisi Operasional 

 Definisi operasional dirumuskan untuk kepentingan akurasi, komunikasi, 

dan replikasi (Nursalam, 2017). Definisi operasional dalam penelitian ini akan 

dirumuskan dalam tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Definisi Operasional Efektifitas penggunaan kompres hangat dan 
kompres dingin terhadap penurunan nyeri pada balita pasca imunisasi 
ORI difteri. 

Variabel Definisi 
Operasional 

 

Parameter Alat 
Ukur 

Skala Skor 

Variabel 
Independen: 

Kompres 
Hangat 

 

 

 

Suatu metode 
dalam 
penggunaan air 
dengan suhu 

40ºC  yang 
dapat 
menimbulkan 
efek nyaman 

 

 

 

Ketentuan : 

 

1. Lokasi 
pengompresan : 

Pada lokasi 
penyuntikan sampai 
dengan 5 cm dari 
tepi lokasi 
penyuntikan 

2. lama pengompresan 
15 menit dalam 1x 
tindakan 

3. suhu air 40ºC 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Variabel 
Independen: 

Kompres 
Dingin 

 
 
Memberikan 
rasa dingin 
dengan 
menggunakan 
air dingin atau 
batu es yang 
dibungkus 

 

 

Ketentuan : 
1. Lokasi 
pengompresan : 

Pada lokasi 
penyuntikan sampai 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
- 
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dengan lap atau 
kain agar timbul 
rasa nyaman 

dengan 5 cm dari 
tepi lokasi 
penyuntikan 

2. lama pengompresan 
15 menit dalam 1x 
tindakan 

3. batu es 
 

 

 
 
 
 
 

Variabel Definisi 
Operasional 

 

Parameter Alat 
Ukur 

Skala Skor 

Variabel 
Dependen : 
Tingkat 
nyeri 
 

 
 
Suatu keadaan 
yang tidak 
menyenangkan 
yang dialami 
akibat suntikan 
pada anak balita 
dari rasa yang 
sangat sakit 
menjadi sedang 
atau dari sedang 
menjadi ringan 
bahkan tidak 
sakit sama 
sekali 

 
 
Face (Wajah) 
0 : tidak ada ekspresi 

khusus, senyum 
1 : menyeringai, 

mengerutkan dahi, 
tampak tidak tertarik 
(kadang-kadang) 

2 : dagu gemetar, gigi 
gemertak (sering) 

 
Leg ( Kaki) 
0 : normal, rileks 
1 : gelisah, tegang 
2 : menendang, kaki 

tertekuk 
 
Activity (Aktivitas) 
0 : berbaring tenang, 

posisi normal, 
gerakan mudah 

1 : menggeliat, tidak bisa 
diam, tegang 

2 : kaku atau kejang 
 
Cry (Menangis) 
0 : tidak menangis 
1 : merintih, merengek, 

kadang-kadang 
mengeluh 

2 : terus menangis, 
berteriak, sering 
mengeluh 

Consability 
(Konsabilitas) 
0 : Rileks 
1 : dapat ditenangkan 

dengan sentuhan, 
pelukan, bujukan, 

 
 
FLACC 
scale 

 
Ordinal 

1-3 : nyeri 

ringan 

4-6 : nyeri 

sedang 

7-10 : nyeri 

berat 
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dapat dialihkan 
2 : sulit dibujuk 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.5 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah FLACC scale 

(MassGeneral Hospital for Children, 2009)dan lembar observasi penilaian nyeri.  

4.6Alat dan Bahan Penelitian 

1) Kom berisi air hangat 40 derajat celcius 

2) Thermometer air 

3) Waslap  

4) Kom berisi air es 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Pasean Kabupaten Pamekasan 

dan pengambilan data dilakukan pada tanggal 22-30 November 2018 

4.8   Prosedur Pengambilan Data 

Peneliti mengurus surat secara administratif di Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga yang ditujukan kepada Bankesbangpol Kabupaten 

Pamekasan dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dan 

Puskesmas Pasean untuk melakukan pengambilan data dan pengumpulan data. 

Setelah mendapatkan ijin maka pada pertemuan awal peneliti menanyakan jumlah 

dari peserta imunisasi ORI difteri pada petugas bagian KIA di Puskesmas Pasean. 

Peneliti memilih responden yang sesuai dengan kriteria inklusi yaitu anak sehat 
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dan tidak memiliki kontraindikasi terhadap imunisasi sebelumnya (seperti demam, 

flu, atau riwayat alergi pada pemberian vaksin sebelumnya) dan tidak 

mengkonsumsi agen farmakologi (analgesik antipietik) saat penelitian 

berlangsung. Jumlah responden  terjangkau sebanyak 276 yang diambil sejumlah 

66 responden dan dibagi menjadi dua kelompok perlakuan berdasarkan usia 

toddler (1-3 tahun) yaitu sebanyak 33 responden untuk perlakuan kompres hangat 

dan 33 responden untuk perlakuan kompres dingin.  

Pemberian kompres hangat dilakukan pada posyandu minggu ketiga dan 

kompres dingin pada minggu keempat bulan November.Pada saat hari 

pengambilan data peneliti memberikan lembar persetujuan kepada orangtua 

responden untuk menjadi responden dan dijelaskan tujuan dari penelitian, apabila 

setuju maka peneliti mengajarkan orang tua cara menilai intensitas nyeri kepada 

balitanya dengan menggunakan skala FLACC dan apabila orangtua responden 

sudah memahami kemudian peneliti melakukan intervensi yang dibantu oleh 

bidan yang bertugas untuk menjelaskan tujuan penelitian dan orang tua 

respondenuntuk memberikan intervensi kompres hangat atau kompres dingin pada 

masing masing kelompok selama 15 menit sebelum diberikan suntikan imunisasi. 

Peneliti mempertahankan suhu kompres selama 15 menit dengan cara mengukur 

suhu secara berkala dengan menggunakan termometer air. Balita diposisikan 

dengan dipangku dan didekap oleh ibu atau keluarga yang mengantar saat 

imunisasi.Selanjutnya peneliti melakukan post test yaitu bersama dengan orang 

tua mengamati dan melakukan observasi nyeri pada balita dengan menggunakan 

skala nyeri FLACC dan segera menganalisis tingkat skala nyeri pada balita 

tersebut segera setelah imunisasi, apabila jumlah balita yang hadir di posyandu 
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tidak memenuhi syarat maka peneliti melakukan sweeping  antar rumah untuk 

melakukan tindakan yang sama. 

4.9Cara Analisis Data 

 Setelah melakukan pengambilan dan pengumpulan data peneliti 

pengelompokkam penilaian skala nyeri dalam bentuk kategori dan di analisis 

 Analisis data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan pokok penelitian, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

mengungkap fenomena. Data mentah yang didapat, tidak dapat menggambarkan 

informasi yang diinginkan untuk menjawab masalah penelitian (Nursalam, 2017). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk 

menentukan distribusi data. Sedangkan untuk membandingkan kelompok kompres 

hangat dengan kompres dingin menggunakan ujiMann-Whitneydengan tingkat 

kemaknaan p ≤ 0.05. Uji ini digunakan untuk untuk mengetahui perbedaan hasil 

intervensi antara kompres hangat dan kompres dingin. jika hasil penelitian 

didapatkan nilai p ≤ 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh 

kompres hangat dan kompres dingin terhadap penurunan nyeri pada balita pasca 

imunisasi ORI Difteri.  
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4.10 Kerangka Kerja Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi target : Balita yang diimunisasi ORI Difteri di 

Puskesmas Pasean sebanyak 748 Balita (1-5 tahun) 

Populasi terjangkau : Balita yang diimunisasi ORI difteri di 

Puskesmas Pasean sebanyak 276 Balita (1-3 tahun ) 

Kriteria Inklusi 

dan ekslusi 

Sampel 66 Balita 

Purposive 

Sampling 

Kelompok perlakuan 1  
Kompres Hangat (n= 33 ) 

Kelompok perlakuan 2  
Kompres Dingin (n= 33 ) 

PENGUMPULAN DATA 
Intervensi : 

Dilakukan kompres hangat 

PENGUMPULAN DATA 
Intervensi : 

Dilakukan kompres dingin  

Post Test : 
Observasi respon nyeri dengan 

skala FLACC 

Post Test : 
Observasi respon nyeri dengan 

skala FLACC 

Analisis data 
Mann Whitney  

Hasil 
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Gambar 4.2 Kerangka Kerja Operasional Efektifitas Penggunaan Kompres Hangat 

dan Kompres Dingin Terhadap Tingkat Nyeri Pada Balita Pasca Imunisasi 

ORIDifteri. 

 

 

 

 

 

4.11 Masalah Etika (Ethical Clearance) 

Menurut Nursalam (2017) mengatakan bahwa secara umum prinsip etika 

dalam penelitian atau pengumpulan data dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 

prinsip menghargai hak-hak subjek, prinsip keadilan, dan prinsip manfaat. 

Penelitian ini telah melalui uji etik melalui Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan No : 1207-KEPK. 

1. Prinsip menghargai hak asasi manusia (respect human dignity) 

a. Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (right to self determination) 

Subjek mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi 

subjek ataupun tidak, tanpa adanya sanksi apapun atau akan berakibat 

terhadap kesembuhannya. 

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (right to 

full disclosure) 

Seorang peneliti harus memberikan secara rinci serta bertanggung jawab 

jika ada sesuatu terhadap subjek.  

c. Informed consent 

Subjek harus mendapatkan informasi yang jelas tentang tujuan yang akan 

dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak 
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menjadi responden. Dalam informed consent perlu dicantumkan bahwa 

yang diperoleh hanya untuk pengembangan ilmu. 

 

 

 

 

2. Prinsip keadilan (Justice) 

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (right in fair treatment) 

Subjek harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama, dan sesudah 

keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila tidak 

bersedia atau dikeluaran dari penelitian. 

b. Hak dijaga kerahasiaannya (right to privacy) 

Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus 

dirahasiakan untuk itu perlu adanya tanpa nama (anonymity) dan rahasia 

(confidentiality). 

3. Berbuat baik (Beneficence) dan tidak merugikan (Non Maleficence) 

Beneficence dan Non Maleficence untuk meningkatkan kesejahteraan manusia 

dan untuk tidak mencelakakannya. Menyangkut kewajiban membantu orang 

lain dengan mengupayakan manfaat maksimal dengan meminimalisir kerugian 

yang mungkin timbul.  

4. Prinsip Manfaat 

a. Bebas dari penderitaan  

Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada 

subjek, khususnya jika menggunakan tindakan khusus. 
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b. Bebas dari eksploitasi 

Subjek dalam penelitian harus dihindarkan dari penderitaan yang tidak 

menguntungkan. Subjek harus diyakinkan mengenai partisipasinya dalam 

penelitian dan informasi yang telah diberikan, tidak akan dipergunakan 

dalam hal yang dapat merugikan subjek dalam bentuk apapun. 

c. Risiko (benefits ratio) 

Peneliti harus hati-hati dalam mempertimbangkan risiko dan keuntungan 

yang akan berakibat kepada subjek terhadap setiap tindakan. 

4.12 Keterbatasan Penelitian  

Adapun yang menjadi keterbatasan pada penelitian ini adalah tempatpada 

saat dilakukan pengambilan data kepada responden berbeda, terdapat responden 

yang dilakukan intervensi di posyandu dan terdapat 7 responden  yang dilakukan 

secara sweeping dengan melakukan intervensi di rumah rumah. Hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap suasana kenyamanan pada balita dan tingkat nyeri saat 

dilakukan pengambilan data. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang efektifitas penggunaan kompres hangat dan kompres dingin terhadap 

tingkat nyeri pada balita pasca imunisasi ORI difteri yang dilaksanakan mulai 

tanggal 22 November 2018 sampai dengan 30November 2018 di Puskesmas 

Pasean kabupaten Pamekasan. 

Data yang telah diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 

Hasil penelitian yang akan disajikan dalam bab ini terdiri dari gambaran umum 

lokasi penelitian, data umum dan data khusus. Data umum meliputi data usia dan 

jenis kelamin. Data khusus merupakan data tentang variabel yang diukur 

menggunakan skala FLACC yaitu tingkat nyeri.  

 
5.1 Hasil Penelitian 
 

Hasil penelitian akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, data umum dan data khusus penelitian. 

5.1.1 Gambaran umum lokasipenelitian 

Puskesmas Pasean merupakan puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten 

Pamekasan yang beralamatkan di Jl. Waru – Pasean Propinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Wilayah Puskesmas Pasean terbagi menjadi 9 desa diantaranya Desa 

Batu Kerbuy, Desa Dempo Barat, Desa Dempo Timur,  Desa Sana Daya, Desa 

Sana Tengah, Desa Sotabar, Desa Tengangser Daya, Desa Bindang dan Desa 

Tlontoraja. Puskesmas Pasean terletak di Desa Tlonto Raja yang  terbentang 

kearah utara dengan sebaran 6 desa di bagian pesisir dan 9 desa pada kawasan 
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perbukitan yang memiliki luas ± 1.390 Ha / 13,90 km2. Secara geografis Desa 

Tlonto Raja berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : berbatasan dengan Pantai ( Laut Jawa ) 

Sebelah Timur  : berbatasan dengan Batu kerbuy – Dempo Barat 

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Waru Barat – Tlonto Ares 

Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Sotabar - Tagangser Daya 

Puskesmas Pasean adalah puskesmas terakreditasi Madya pada tahun 

2017, memiliki jumlah polindes sebanyak 11, poskesdes 3 dan pustu 3. Jumlah 

tenaga kesehatan dan non kesehatan yang berada di puskesmas pasean sebanyak 

95 orang. Jumlah penduduk dalam cakupan puskesmas Pasean sejumlah 59,016 

jiwa.  

Kegiatan ORI difteri di puskesmas pasean sudah dilakukan pada putaran 

pertama di bulan februari, putaran kedua pada bulan juli dan putaran ketiga 

dilakukan pada bulan November, cakupan ORI difteri pada setiap putarannya 

masih belum mencapai target sasaran sehingga masih harus melakukan kegiatan 

sweepingagar dapat mencangkup dan sesuai dengan sasaran. Rendahnya cakupan 

di Puskesmas Pasean disebabkan oleh beberapa faktor yang dimungkinkan terjadi 

seperti ketakutan orang tua terhadap nyeri pasca imunisasi, tradisi dalam 

masyarakat untuk tidak imunisasi, dan kurangnya dukungan keluarga 

5.1.2 Data Umum 

Pada penelitian ini menggambarkan data demografi berupa usia dan jenis 

kelamin. Total responden sejumlah 66 responden yang terbagi menjadi kelompok 

pemberian kompres hangat berjumah 33 orang, dan kelompok pemberian kompres 

dingin berjumlah 33 orang. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batu_kerbuy,_Pasean,_Pamekasan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Dempo_Barat,_Pasean,_Pamekasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Waru_Barat,_Waru,_Pamekasan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlonto_Ares,_Waru,_Pameksaan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sotabar,_Pasean,_Pamekasan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tagangser_Daya,_Pasean,_Pamekasan&action=edit&redlink=1
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Usia, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, dan yang menemani responden 

pada kelompok kompres hangat dan kompres dingin dapat dilihat pada tabel 5.1 

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Penelitian Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan 
Orang  

Tua, dan Yang Menemani Imunisasi Pada Kompres Hangat Dan 
Kompres  

Dingin di Puskesmas Pasean, November 2018 (n = 66) 
 

 

Hasil analisis tabel 5.1 distribusi usia responden didapatkan jumlah yang sama 

pada kelompok perlakuan kompres hangat yaitu hampir setengahnya sebanyak 14 

responden (42,4%) pada usia 12-24 bulan dan usia 25-36 bulan sedangkan pada 

kelompok perlakuan kompres dingin menunjukkan bahwa hampir setengahnya 

usia responden adalah 25-36 bulan sebanyak 12 responden (36,4%). Jenis kelamin 

responden pada kelompok perlakuan kompres hangat sebagian besar adalah 

berjenis kelamin perempuan sejumlah 19 responden (57,6 %) sedangkan pada 

kelompok perlakuan kompres dingin didapatkan sebagian besar responden adalah 

 Kompres Hangat Kompres Dingin Uji 

Homogenitas 

(>0,05) 

Karakteristik 
Responden Anak N % n % 

Usia :     

0,205 
12-24 bulan 14 42,4 10 30,3 
25-36 bulan 14 42,4 12 36,4 
37-48 bulan 5 15,2 11 33,3 
Total : 33 100,0 33 100,0 
Jenis Kelamin :      

Perempuan 19 57,6 16 48,5 
0,418 Laki-Laki 14 42,4 17 51,5 

Total : 33 100,0 33 100,0 
Karakterkistik 
Responden Orang 
Tua 

     

Yang menemani 
saat imunisasi : 

     

Ibu 25 75,8 22 66,7 

0,451 
Ibu dan Ayah 7 21,2 8 24,2 
Nenek 1 3,0 3 9,1 
Total : 33 100,0 33 100,0 
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berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 responden (51,5%). Orang yang menemani 

saat imunisasi pada kelompok kompres hangat sebagian besar adalah ibu 

sebanyak 25 responden (75,8%) sedangkan pada kompres dingin sebagian besar 

adalah ibu sebanyak 22 responden (66,7%). Berdasarkan hasil uji homogenitas 

pada data karakteristik responden didapatkan semua data homogen (>0,05) 

dengan nilai usia 0.205, nilai jenis kelamin 0.418 dan nilai data yang 

mendampingi saat imunisasi sebesar 0,45.  

5.1.3Datakhusus 

Pada data khusus akan disajikan data yang berkaitan dengan variabel yang 

diteliti yaitu efektifitas penggunaan kompres hangat dan kompres dingin terhadap  

tingkat nyeri pada balita pasca imunisasi ORI difteri 

Tabel 5.2 Tingkat NyeriKelompok Kompres Hangat Dan Kompres Dingin Pada  
Balita Pasca Imunisasi ORI Difteri di Puskesmas Pasean, November 
2018 (n = 66). 

 
 n % Mean SD Minimal Maksimal 
Kompres 
Hangat 

      

Nyeri Ringan 11 33.3 

4.48 1.922 2 10 
Nyeri 
Sedang 

18 54.5 

Nyeri Berat 4 12.1 

Total : 33 100.0 

Kompres 
Dingin 

      

Nyeri Ringan 23 69.7 

2.91 1.466 1 6 
Nyeri 
Sedang 

10 30.3 

Nyeri Berat - - 
Total : 33 100.0 

p value 0.001      

 

 

Dilihat dari tabel 5.2 didapatkan hasil tingkat nyeri padakompres hangat 

dan kompres dingin pada Balita usia 1-3 tahun menunjukkan bahwa pada 
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kelompok perlakuan kompres hangat didapatkan data sebagian besar balita 

dengan tingkat nyeri sedang sejumlah 18 responden (54,5%) dan pada kelompok 

kompres dingin sebagian besar mengalami tingkat nyeri ringan yaitu sebanyak 23 

responden (69,7%). Nilai mean pada kelompok kompres hangat sebesar 4,48 dan 

pada kompres dingin sebesar 2,91. Pada kelompok kompres hangat ditemukan 

tingkat nyeri berat pada balita yaitu sebagian kecil sebanyak 4 responden (12,1%) 

dengan nilai minimal 2 dan nilai maksimal 10 sedangkan pada kelompok kompres 

dingin tidak ditemukan hasil nyeri berat dengan nilai minimal 1 dan nilai 

maksimal 6.  

Tabel 5.3 EfektifitasKompres Hangat Dan Dingin Terhadap Tingkat Nyeri Pada  
Balita Pasca Imunisasi ORI Difteri di Puskesmas Pasean, November 

2018  
(n=66).  
 

Variabel Mean Selisih p Value 
Kompres Hangat 41,59 

0,001 
Kompres Dingin  25,41 
̽ Mann-Whitney test 
̽Signifikan  

p ≤ 0,05 
 

 

Dilihat dari tabel 5.4 menunjukan hasil dari efektifitas kompres hangat dan 

kompres dingin pada Balita usia 1-3 tahun adalah kompres dingin lebih efektif 

dibandingkan dengan kompres hangat dikarenakan nilai mean pada kelompok 

kompres hangat sebesar 41,59 sedangkan pada kelompok kompres dingin 25,4. 

Berdasarkan hasil uji statistic Mann-Whitney test pada kelompok kompres hangat 

dan kompres dingin, maka didapatkan hasil nilai p value adalah 0,001 (p value 

<0,05) sehingga H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan kompres 

dingin lebih efektif daripada kompres hangat terhadap tingkat nyeri pada balita 

pasca imunisasi ORI difteri. 



73 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENGGUNAAN KOMPRES... REZA DWI A 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Pengaruh kompres hangat terhadap tingkat nyeri pada balita pasca 

imunisasi ORI difteri 

Pemberian kompres hangat dapat berpengaruh terhadap respon nyeri pada 

balita saat imunisasi. Nyeri dapat didefinisikan sebagai perasaan tidak nyaman, 

baik ringan maupun berat. Penanganan nyeri pada saat dilakukan imunisasi masih 

belum menjadi perhatian utama bagi tenaga kesehatan, hal tersebut disebabkan 

oleh beberapa hal, diantaranya adalah ketidakmampuan dalam menyampaikan 

rasa nyeri, keengganan menggunakan analgesik karena takut akan efek samping 

yang ditimbulkan serta kesalahan penafsiran ekspresi nyeri sebagai ekspresi rasa 

takut dan perhatian untuk mengutamakan penanganan pada penyakit dasarnya 

(Clara, 2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri adalah usia, jenis kelamin, 

kebudayaan, makna nyeri, perhatian klien, ansietas, keletihan, pengalaman 

sebelumnya, gaya koping, dukungan keluarga dan sosial.  

Pada kelompok kompres hangat mayoritas responden adalah perempuan, 

dan berdasarkan tingkat nyeri didapatkan bahwa perempuan lebih berespon 

terhadap nyeri dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Hal tersebut sesuai 

dengan teori dari (Perry and Potter, 2014) yang mengatakan bahwa jenis kelamin 

secara umum pria dan wanita tidak berbeda secara bermakna dalam berespon 

terhadap nyeri, toleransi terhadap nyeri dipengaruhi oleh kebudayaan. Beberapa 

kebudayaan mempengaruhi jenis kelamin dalam menilai nyeri (misalnya anak 

laki-laki tidak boleh menangis, sedangkan perempuan boleh menangis dalam 

keadaan yang sama). 
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Pemberian kompres hangat mampu untuk mengatasi nyeri, hal tersebut 

juga sesuai dengan penelitian lain yang mengatakan bahwa kompres hangat dapat 

mengurangi nyeri dengan cara melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan 

aliran darah lokal sehingga menurunkan kontraksi otot polos myometrium dan 

kontriksi pembuluh darah (Bonde, Lintong & Moningka, 2014). Mekanisme 

kompres hangat dapat mengurangi respon nyeri karena pemberian kompres hangat 

yang menimbulkan efek hangat dapat menyebabkan terlepasnya endorphin 

sehingga memblok transmisi nyeri. Endorphin merupakan asam amino yang 

mengikat reseptor opiat yang berada di otak yang dapat memberi efek analgesik 

(Febrianto, 2013). Pada penelitian lain yang juga menggunakan kompres hangat  

terhadap respon nyeri bayi saat imunisasi DPT-HB menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh kompres hangat terhadap respon bayi (Arianto Yusni, 2016) 

Kompres hangat adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menurunkan 

tingkat nyeri dan merupakan salah satu manajemen nyeri yang dapat diberikan 

kepada balita karena tidak menyebabkan komplikasi atau kontraindikasi seperti 

manajemen penanganan nyeri menggunakan farmakologi. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti berpendapat bahwa dengan pemberian 

kompres hangat pada tempat penyuntikkan sebelum dilakukan imunisasi dapat 

mengurangi respon nyeri yang dirasakan oleh balita sehingga hal tersebut mampu 

membuat balita merasa nyaman dan tidak menyebabkan trauma yang akan dibawa 

hingga masa dewasa.  

 

5.2.2 Pengaruh kompres dingin terhadap tingkat nyeri pada balita pasca 

imunisasi ORI difteri 
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Kompres dingin berpengaruh terhadap penurunan tingkat nyeri pada balita 

usia 1-3 tahun pasca imunisasi ORI difteri hal tersebut sesuai dengan teori dari 

penelitian lain yang mengatakan bahwa kompres dingin dapat meminimalisir 

nyeri imunisasi pada anak usia toddler (Jayaraman and Jose, 2018). Kompres 

dingin dapat membuat kulit menurunkan respon nyeri karena adanya pelepasan 

endorphin sehingga  dapat memblokir transmisi serabut saraf sensori A-beta yang 

lebih besar dan lebih cepat, juga dapat menurunkan transmisi nyeri pada serabut C 

dan delta A sehingga gerbang sinaps menutup transmisi implus nyeri (Sulistiyani, 

2015).Kompres dingin mampu menjadi anastesi local yang memiliki keuntungan 

terapeutik untuk mengurangi nyeri lokal seperti nyeri penyuntikan (Potter and 

Perry, 2005).  

Tindakan penyuntikan pada saat imunisasi dapat menyebabkan trauma 

pada balita dan akan terus berlanjut sebagai pengalaman yang tidak 

menyenangkan. Kompres es bila diberikan pada sumber nyeri seperti tusukan 

jarum dapat menurunkan produksi prostaglandin sehingga sensitivitas reseptor 

nyeri berkurang (Muttaqin, 2008). Dalam penelitian lain menyatakan bahwa 

kompres es terbukti sebagai cara yang efektif, mudah dan hemat yang dapat 

dilakukan untuk menurunkan tingkat nyeri terutama nyeri saat imunisasi campak 

pada bayi usia 9 bulan ((Lingga, 2015). 

Dalam penelitian ini pada kelompok kompres dingin mayoritas responden 

berusia 1-2 tahun dan yang paling rentan terhadap respon nyeri adalah pada usia 

12-24 bulan. hal tersebut sesuai dengan teori Perry and Potter (2014) bahwa usia 

anak yang masih kecil mempunyai kesulitan memahami nyeri dan prosedur yang 

dilakukan perawat yang menyebabkan nyeri sehingga perawat harus mengkaji 
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respon nyeri. Balita mengalami kesulitan untuk mengartikan rasa nyeri dan 

menyampaikan rasa nyeri yang dialami, biasanya balita hanya akan 

menyampaikan rasa nyeri dengan tangisan atau ekspresi wajah dan dengan kata 

sederhana bagi balita yang sudah mampu berbicara. 

Menurut peneliti seorang perawat sebaiknya mampu membantu klien 

untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri yang ditimbulkan dari tindakan 

penyuntikan imunisasi. Rasa nyeri yang ditimbulkan pada saat imunisasi 

menyebabkan orang tua tidak memberikan imunisasi pada anaknya hal tersebut 

akan berdampak terhadap kejadian luar biasa, tujuan dari imunisasi adalah untuk 

mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat nyeri pada balita yang diberikan 

imunisasi ORI difteri adalah dengan penanganan nyeri non farmakologis yaitu 

melalui tindakan kompres dingin.  

5.2.3 Perbedaan efektifitas penggunaan kompres hangat dan kompres dingin 

terhadap tingkat nyeri pada balita pasca imunisasi ORI difteri 

Penggunaan kompres hangat dan kompres dingin terbukti dapat 

mempengaruhi tingkat nyeri pada balita yang mendapatkan suntikan imunisasi 

ORI, akan tetapi dalam penelitian ini kompres dingin lebih efektif dibandingkan 

dengan kompres hangat. Teori gate kontrol dari Melzack & Wall (1978) 

mengusulkan bahwa kompres dingin mampu menahan implus dari nyeri dapat 

diatur atau dihambat oleh mekanisme pertahan yang ada di sepanjang system saraf 

pusat. Teori tersebut menyatakan bahwa implus nyeri dihantarkan saat sebuah 

pertahanan dibuka dan implus dihambat saat sebuah pertahanan tertutup. Upaya 

menutup pertahanan tersebut merupakan dasar teori menghilangkan nyeri. 
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pelepasan endorphin  dapat memblokir transmisi serabut saraf sensori A-beta yang 

lebih besar dan lebih cepat, juga dapat menurunkan transmisi nyeri pada serabut C 

dan delta A sehingga gerbang sinaps menutup transmisi implus nyeri (Sulistiyani, 

2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat 

disimpulakan bahwa kompres dingin  

Kompres hangat dapat menurunkan nyeri dengan memberikan energi 

panas melalui proses konduksi, dimana panas yang dihasilkan dapat menyebabkan 

vasodilatasi yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah local. Kompres hangat 

dapat memberikan rasa hangat untuk mengurangi nyeri karena adanya pelebaran 

pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah local dan memberukan rasa 

nyaman (Price, 2005).   

Dukungan keluarga juga berperan terhadap penurunan tingkat nyeri yaitu 

pada penelitian ini didapatkan data bahwa semua reponden yang menemani saat 

imunisasi adalah keluarganya dan sebagian besar ditemani oleh ibu sehingga hal 

tersebut terkait dengan kedekatan ibu terhadap anak lebih daripada kedekatan 

ayah ataupun nenek kepada anak. Kedekatan ibu akan memberikan ketenangan 

pada anak sehingga dapat mempengaruhi tingkat nyeri, hal tersebut sesuai dengan 

teori Kolcaba and DiMarco (2005) yang mengatakan bahwa kenyamanan pada 

anak juga akan terpenuhi khususnya kenyamanan psikologis dan sosiokultural  

Kompres hangat dan kompres dingin tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan terhadap tingkat nyeri, namun jika dibandingkan kompres hangat lebih 

menunjukkan hasil yang lebih besar perbedaannya jika dibandingkan dengan 

kompres dingin dengan nilai mean 41,59. Oleh karena itu kompres dingin lebih 

efektif terhadap tingkat nyeri saat imunisasi ORI difteri. Berdasarkan hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kelompok kompres hangat 

didapatkan nilai total skala FLACC sebesar 7 pada responden kode R23, nilai 9 

pada responden kode R25 dan 10 pada responden dengan kode R24 dimana nilai 

tersebut menjadi nilai tinggi dengan rentang tingkat nyeri berat yang dialami oleh 

balita setelah mendapatkan suntikan imunisasi ORI difteri. Pemberian kompres 

dingin terlihat lebih efektif dikarenakan selain tidak ditemukan nilai tingkat nyeri 

berat pada balita yang dilakukan suntikan imunisasi ORI difteri, jumlah tertinggi 

dari skala FLACC sebesar 6 yaitu hanya pada 2 responden yaitu responden 

dengan kode R17 dan R33. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 22-30 

November 2018 di wilayah kerja Puskesmas Pasean Kabupaten Pamekasan, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penggunaan kompres hangat dengan suhu 40° C selama 15 menit sebelum 

penyuntikan  dapat menurunkan tingkat nyeri pada balita pasca imunisasi 

ORI difteri 

2. Penggunaan kompres dingin dengan suhu 16° C selama 15 menit sebelum 

penyuntikan dapat menurunkan tingkat nyeri pada balita pasca imunisasi 

ORI difteri 

3. Kompres dingin lebih efektif dalam menurunkan tingkat nyeri pada balita 

pasca imunisasi ORI difteri 

6.2 Saran 

1. Bagi Pelayanan Keperawatan 

Penggunaan kompres dingin dengan suhu 16° C selama 15 menit sebelum 

penyuntikan, posisi bayi secara didekap dan dipangku oleh ibu dapat 

dijadikan salah satu tindakan yang dapat diterapkan dalam menurunkan 

nyeri secara non farmakologis sebagai manajemen nyeri pada balita pasca 

imunisasi ORI difteri 

2. Bagi Orangtua Balita 

Kompres dingin sebelum penyuntikan dapat digunakan untuk menurunkan 

tingkat nyeri pada balita saat diberikan imunisasi ORI difteri 
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3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

memberikan kompres dingin pada balita yang telah dilakukan imunisasi 

sebagai tindakan lanjutan dirumah untuk mengurangi dampak imunisasi 

seperti nyeri dan bengkak.  
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Lampiran 1 

 

    PROGRAM KEPERAWATAN 

    FAKULTAS KEPERAWATAN 

    UNIVERSITAS AIRLANGGA 

    SURABAYA 

PENJELASAN PENELITIAN 

 

JUDUL PENELITIAN  :Efektifitas Penggunaan Kompres Hangat dan 

Kompres Dingin Terhadap Penurunan Nyeri 

Pada Balita Pasca Imunisasi ORI Difteri 

PENELITI   : Reza Dwi Agustiningrum 

NIM    : 131711123050 

NO HP   : 083114164626 

 

Peneliti adalah Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga.  

 

Bapak/Ibu/Saudara telah diminta untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Partisipan ini sesungguhnya bersifat sukarela. Bapak/Ibu/Saudara berhak memilih 

untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi atau mengajukan keberatan atas 

penelitian ini. Tidak ada konsekuensi atau dampak negatif jika Bapak/Ibu/Saudara 

membatalkan untuk ikut berpartisipasi. Sebelum Bapak/Ibu/Sadura memutuskan 

untuk berpartisipasi, maka saya akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan efektifitas penggunaan kompres 

hangat dan kompres dingin terhadap penurunan nyeri pada balita pasca 

imunisasi ORI difteri  

2. Penelitian ini bermanfaat bagi keluarga dan petugas kesehatan untuk 

menambah pengetahuan, khususnya dalam ilmu keperawatan anakdalam 

menerapkan intervensi yang tepat untuk menangani dan melakukan 

pencegahan nyeri pada balita pasca imunisasi ORI difteri. 

3. Peneliti akan melakukan intervensi yaitu dengan memberikan kompres 

hangat atau kompres dingin pada balita Bapak/Ibu selama 15 menit 

sebelum dilakukan tindakan penyuntikan imunisasi ORI difteri. 
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4. Setelah dilakukan penyuntikan maka peneliti akan melakukan observasi 

respon nyeri pada balita Bapak/Ibu dengan menggunakan skala nyeri 

FLACC selama 15 menit  

5. Penelitian ini tidak akan merugikan dan menimbulkan resiko bagi 

Bapak/Ibu/Balita. Apabila Bapak/Ibu/Balita merasa tidak nyaman selama 

tindakan intervensi, maka Bapak/Ibu/Balita bolehmengakhiri tindakan 

serta mengundurkan diri dari penelitian.  

6. Semua data dan catatan yang dikumpulkan selama penelitian ini akan 

dijamin kerahasiaannya, dimana hasil penelitian hanya akan 

dipublikasikan kepada pihak institusi pendidikan dalam hal ini adalah 

Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga serta pihak terkait lainnya 

dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas.  

7. Bapak/Ibuakan memperoleh tanda terimakasihdari peneliti atas kesediaan 

dan kerjasamanya selama proses penelitianberupa satu buah alat masak. 

8. Jika ada yang belum jelas silahkan Bapak/Ibu tanyakan pada peneliti  

9. Jika Bapak/Ibu/Saudara memahami dan bersedia ikut berpartisipasi dalam 

penelitian ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi 

partisipan pada lembar yang telah disepakati. 

 

 

 

 

  Pamekasan, November 2018  

 

 

Peneliti  

. 

 

   Reza Dwi Agustiningrum 

NIM. 131711123050 
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Lampiran 2 

 

        Kode Partisipan  

PROGRAM KEPERAWATAN 
    FAKULTAS KEPERAWATAN 
    UNIVERSITAS AIRLANGGA 
    SURABAYA 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama  Orang Tua Balita  :  

Nama Balita   : 

Umur Balita   :  

Jenis Kelamin   :  

Alamat    :  

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai:  

1. Penelitian yang berjudul “Efektifitas Penggunaan Kompres Hangat dan 

Kompres Dingin Terhadap Penurunan Nyeri Pada Balita Pasca 

Imunisasi ORI Difteri”  

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada partisipan  

3. Manfaat bersedia sebagai partisipan penelitian  

4. Bahaya yang akan timbul  

5. Prosedur penelitian  

Berdasarkan penjelasan yang telah saya terima dari peneliti, maka 

dengan ini saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*)secara sukarela untuk 

menjadi partisipan dalam penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa 

keterpaksaan.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun. 

 

Pamekasan, November 2018  

  Peneliti     Partisipan 

 

 

 Reza Dwi Agustiningrum        ……………………. 

 

Saksi 

 

………………            *) Coret salah satu 
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Lampiran 3 

Lembar Observasi Skala FLACC 

No Responden :  

 

 

 

 

 

No 

 

Kategori 

  

Skor 

 

Total 

0 1 2 

1.  Face (Wajah) 

 

    

2. Leg ( Kaki) 

 

  

 

  

3. Activity 

(Aktivitas) 

 

 

    

4. Cry (Menangis) 

 

 

    

5. Consability 

(Konsabilitas) 

 

 

 

   

Skor Total     
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STANDART OPERASIONAL PROSEDUR 

KOMPRES HANGAT 

A. Pengertian Kompres 

Kompres adalah metode pemeliharaan suhu tubuh dengan menggunakan cairan 

atau alat yang dapat menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang 

memerlukan. (Yunita, 2015) 

B. Tujuan 

a) Memperlancar sirkulasi darah 

b) Mengurangi rasa sakit 

c) Memberi rasa hangat, nyaman, dan tenang pada klien 

d) Merangsang peristatik usus 

C. Indikasi 

a) Klien yang kedinginan(suhu tubuh yang rendah) 

b) Klien dengan perut kembung 

c) Klien yang punya penyakit peradangan, seperti radang persendian 

d) Spasme otot 

e) Adanya abses, hematoma 

D. Prosedur Pelaksanaan 

Persiapan Alat :  

a) kom berisi air hangat 40 derajat c 

b) waslap  

c) thermometer air 
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Prosedur 

a) Dekatkan alat-alat kedekat klien 

b) Perhatikan privasi klien 

c) Cuci tangan 

d) Atur posisi klien yang nyaman 

e) Ambil waslap lalu masukkan ke dalam kom yang berisi cairan hangat. 

lalu bentangkan dan letakkan pada area yang akan dikompres.  

f) Lakukan prasat ini selama 15 menit  

g) Atur kembali posisi klien dengan posisi yang nyaman 

h) Bereskan semua alat-alat untuk disimpan kembali 

i) Cuci tangan 

j) Dokumentasikan tindakan ini beserta responnya 

 

Hal yang perlu diperhatikan 

a) kain kasa harus diganti pada waktunya dan suhu kompres dipertahankan 

tetap hangat 

b) cairan jangan terlalu panas, hindarkan agar kulit jangan sampai kulit 

terbakar 

c) kain kompres harus lebih besar dari pada area yang akan dikompres 

d) untuk kompres hangat pada luka terbuka, peralatan harus steril. 

e) Pada luka tertutup seperti memar atau bengkak, peralatan tidak perlu steril 

karena yang penting bersih. 
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STANDART OPERASIONAL PROSEDUR 

KOMPRES DINGIN 

A. Pengertian Kompres 

Kompres adalah metode pemeliharaan suhu tubuh dengan menggunakan cairan 

atau alat yang dapat menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang 

memerlukan. (Yunita, 2015) 

B. Tujuan 

a) Menurunkan suhu tubuh 

b) Mencegah peradangan meluas 

c) Mengurangi kongesti 

d) Mengurangi perdarahan setempat 

e) Mengurangi rasa sakit pada daerah setempat 

C. Indikasi 

a) Klien dengan suhu tubuh yang tinggi 

b) Klien dengan batuk dan muntah darah 

c) Pasca tonsilektomi 

d) Radang, memar 

D. Prosedur Pelaksanaan 

Persiapan alat 

a) kom kecil berisi air es 

b) beberapa buah waslap 
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Prosedur 

a) dekatkan alat-alat ke klien 

b) cuci tngan 

c) masukkan waslap ke dalam air biasa atau air es lalu diperas sampai lembab 

d) letakkan waslap tersebut pada area yang akan dikompres 

e) Rapikan klien dan bereskan alat-alat bila prasat ini sudah selesai 

f) Cuci tangan 

g) Dokumentasikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENGGUNAAN KOMPRES... REZA DWI A 

 
 

Lampiran 6 

TABULASI NILAI KOMPRES HANGAT 

 

KODE USIA JK 
YG 

MENEMANI 
F L A C C TOTAL 

TK 
NYERI 

R1 2 1 2 1 0 1 1 1 4 2 

R2 1 1 2 1 0 0 1 1 3 1 

R3 1 2 2 1 1 0 1 1 4 2 

R4 3 2 2 1 0 0 1 1 3 1 

R5 2 1 2 1 0 1 1 1 4 2 

R6 1 2 2 1 2 1 1 1 6 2 

R7 3 2 2 1 0 0 1 1 3 1 

R8 2 1 2 1 0 0 1 1 3 1 

R9 3 1 2 1 0 1 1 1 4 2 

R10 1 1 3 2 1 1 1 1 6 2 

R11 2 2 1 1 0 0 0 1 2 1 

R12 2 2 2 1 0 0 1 1 3 1 

R13 1 1 2 1 1 1 2 1 6 2 

R14 2 2 2 1 2 1 1 1 6 2 

R15 1 2 1 1 1 1 1 1 5 2 

R16 2 1 2 1 0 0 1 1 3 1 

R17 1 2 2 1 1 1 1 1 5 2 

R18 1 2 1 1 1 1 2 1 6 2 

R19 3 1 1 1 0 1 1 1 4 2 

R20 1 1 1 1 0 1 1 1 4 2 

R21 2 1 2 2 1 1 2 1 7 3 

R22 2 1 2 1 1 1 1 1 5 2 

R23 1 2 2 2 1 1 2 1 7 3 

R24 1 1 2 2 2 2 2 2 10 3 

R25 1 1 1 2 2 1 2 2 9 3 

R26 3 1 1 1 0 0 1 0 2 1 

R27 2 1 2 1 0 0 1 1 3 1 

R28 1 2 2 1 1 0 1 1 4 2 

R29 1 1 2 1 0 0 1 0 2 1 

R30 2 2 2 1 0 0 1 0 2 1 

R31 2 2 2 1 1 0 1 1 4 2 

R32 2 1 2 1 0 1 1 1 4 2 

R33 2 1 2 1 2 1 1 0 5 2 
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Keterangan : 

 
Usia :  
1 = 12-24 bulan 
2 = 25-36 bulan  
3 = 37-48 bulan  
 
Orang yang Menemani : 
1 = Ibu dan Ayah 
2 = Ibu 
3 = Nenek 
 
Jenis Kelamin : 
1 = Perempuan 
2 = Laki-Laki 
 
Tingkat Nyeri : 
1 = Nyeri ringan 
2 = Nyeri sedang 
3 = Nyeri berat 
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Lampiran 7 

TABULASI NILAI KOMPRES DINGIN 

 

KODE USIA JK 
YG 

MENEMANI 
F L A C C TOTAL 

TK 
NYERI 

R1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

R2 3 1 1 1 0 0 1 0 2 1 

R3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

R4 2 2 2 1 0 0 1 1 3 1 

R5 3 2 2 1 0 1 1 1 4 2 

R6 3 1 2 1 0 0 1 1 3 1 

R7 1 2 2 1 0 1 1 1 4 2 

R8 1 2 2 1 0 0 1 0 2 1 

R9 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1 

R10 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 

R11 3 1 2 0 0 0 1 0 1 1 

R12 2 1 2 1 1 1 1 1 5 2 

R13 3 2 3 1 0 0 1 0 2 1 

R14 2 2 2 1 0 0 1 1 3 1 

R15 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

R16 1 1 1 1 0 0 1 1 3 1 

R17 1 2 3 1 1 1 2 1 6 2 

R18 3 2 2 1 1 1 1 1 5 2 

R19 1 1 2 1 1 0 1 0 3 1 

R20 1 1 2 1 0 0 1 0 2 1 

R21 3 1 1 1 0 0 1 0 2 1 

R22 2 2 2 1 0 0 1 1 3 1 

R23 2 1 2 1 0 0 1 0 2 1 

R24 3 2 2 1 0 0 1 0 2 1 

R25 1 2 2 1 0 0 1 0 2 1 

R26 3 2 2 1 0 0 1 0 2 1 

R27 1 1 1 0 0 0 2 0 2 1 

R28 3 2 3 1 0 0 2 1 4 2 

R29 2 2 2 1 0 0 1 1 3 1 

R30 1 2 2 1 0 1 2 1 5 2 

R31 2 1 2 1 1 0 1 1 4 2 

R32 1 1 2 1 1 1 1 1 5 2 

R33 2 2 2 1 1 1 2 1 6 2 
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Keterangan : 
 

Usia :  
1 = 12-24 bulan 
2 = 25-36 bulan  
3 = 37-48 bulan  
 
Orang yang 
Menemani : 
1 = Ibu dan Ayah 
2 = Ibu 
3 = Nenek 
 
Jenis Kelamin : 
1 = Perempuan 
2 = Laki-Laki 
 
Tingkat Nyeri : 
1 = Nyeri ringan 
2 = Nyeri sedang 
3 = Nyeri berat 
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Lampiran 8 

 
ANALISIS DAN UJI STATISTIK 

 

Usia Kompres Hangat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

12-24 bulan 14 42.4 42.4 42.4 

25-36 bulan 14 42.4 42.4 84.8 

37-48 bulan 5 15.2 15.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 
 

Usia Kompres Dingin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

12-24 bulan 10 30.3 30.3 30.3 

25-36 bulan 12 36.4 36.4 66.7 

37-48 bulan 11 33.3 33.3 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 
 

Jenis Kelamin Hangat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Perempuan 19 57.6 57.6 57.6 

Laki-Laki 14 42.4 42.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 
 

Jenis Kelamin Dingin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Perempuan 16 48.5 48.5 48.5 

Laki-Laki 17 51.5 51.5 100.0 

Total 33 100.0 100.0  
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Yang Menemani Saat Imunisasi Kompres Hangat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ibu dan ayah 7 21.2 21.2 21.2 

ibu 25 75.8 75.8 97.0 

nenek 1 3.0 3.0 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 
 

Yang Menemani Saat Imunisasi Kompres Dingin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ibu dan ayah 8 24.2 24.2 24.2 

ibu 22 66.7 66.7 90.9 

nenek 3 9.1 9.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 
 

Tingkat Nyeri Kompres Hangat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nyeri Ringan 11 33.3 33.3 33.3 

Nyeri Sedang 18 54.5 54.5 87.9 

Nyeri Berat 4 12.1 12.1 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 
 

Tingkat Nyeri Kompres Dingin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nyeri Ringan 23 69.7 69.7 69.7 

Nyeri Sedang 10 30.3 30.3 100.0 

Total 33 100.0 100.0  
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Tingkat Nyeri Kompres Hangat * Usia Crosstabulation 

Count   
 Usia Total 

12-24 bulan 25-36 bulan 37-48 bulan 

Kompres Hangat 

Nyeri Ringan 2 6 3 11 

Nyeri Sedang 9 7 2 18 

Nyeri Berat 3 1 0 4 

Total 14 14 5 33 

 
 

Tingkat Nyeri Kompres Dingin * Usia Crosstabulation 

Count   
 Usia Total 

12-24 bulan 25-36 bulan 37-48 bulan 

Kompres Dingin 
Nyeri Ringan 6 9 8 23 

Nyeri Sedang 4 3 3 10 

Total 10 12 11 33 

 

Tingkat Nyeri Kompres Hangat * Jenis Kelamin Crosstabulation 

Count   
 Jenis Kelamin Hangat Total 

Perempuan Laki-Laki 

Kompres Hangat 

Nyeri Ringan 6 5 11 

Nyeri Sedang 10 8 18 

Nyeri Berat 3 1 4 

Total 19 14 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI EFEKTIFITAS PENGGUNAAN KOMPRES... REZA DWI A 

Tingkat Nyeri Kompres Dingin * Jenis Kelamin Crosstabulation 

Count   
 Jenis Kelamin Dingin Total 

Perempuan Laki-Laki 

Kompres Dingin 
Nyeri Ringan 13 10 23 

Nyeri Sedang 3 7 10 

Total 16 17 33 

 
 

FLACC hangat * Yang Menemani Saat Imunisasi Kompres Hangat Crosstabulation 

Count   
 Yang Menemani Saat Imunisasi Kompres Hangat Total 

ibu dan ayah ibu nenek 

FLACC hangat 

nyeri ringan 2 9 0 11 

nyeri sedang 4 13 1 18 

nyeri berat 1 3 0 4 

Total 7 25 1 33 

 
 

FLACC dingin * Yang Menemani Saat Imunisasi Kompres Dingin Crosstabulation 

Count   
 Yang Menemani Saat Imunisasi Kompres Dingin Total 

ibu dan ayah ibu nenek 

FLACC dingin 
nyeri ringan 8 14 1 23 

nyeri sedang 0 8 2 10 

Total 8 22 3 33 

 
 
UJI KOLMOGOROV SMIRNOV 
 
 

Kelompok Statistik f Sig 
Kompres Hangat 0,295 33 0,000 
Kompres Dingin 0,439 33 0,000 

Kolmogorov Smirnov 
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MANN-WHITNEY  
 

Ranks 

Metode N Mean Rank Sum of Ranks 

FLAC 

Kompres Hangat 33 41.59 1372.50 

Kompres Dingin 33 25.41 838.50 

Total 66   

 

 
 

Test Statisticsa 

 FLAC 

Mann-Whitney U 277.500 

Wilcoxon W 838.500 

Z -3.481 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

a. Grouping Variable: Metode 

 
UJI HOMOGENITAS  
 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Usia 1.639 1 64 .205 

Jenis_Kelamin .666 1 64 .418 

Orang .575 1 64 .451 
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Lampiran 9 
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