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PENGARUH  KOMBINASI RANGE OF MOTION  DAN DEEP 
BREATHING EXERCISE TERHADAP NYERI DAN TANDA VITAL 

PASIEN PASCA PEMBEDAHAN ORTHOPEDI 
 

Oleh : Hery Sasongko  
Pendahuluan: Fraktur dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan jaringan lunak, perdarahan pada otot dan sendi, ruptur tendon, kerusakan jaringan saraf serta kerusakan vaskuler yang dapat menyebabkan nyeri dan perubahan pada tanda vital. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) terhadap penurunan nyeri dan perubahan tanda vital  pasien pasca bedah orthopedi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode Quasy Experiment dengan desain pre-post test with control group dengan teknik sampling consecutive sampling. Penelitian ini melibatkan 46 pasien pasca pembedahan orthopedi yang dibagi menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise sedangkan variabel dependen adalah nyeri dan tanda vital. Instrumen penelitian menggunakan skala nyeri Visual Analog Scale dan hasil pengukuran tanda vital. Uji analisis menggunakan paired t test dan manova  Hasil: Hasil uji statistik manova untuk  variabel nyeri menunjukkan nilai p=0,047, sedangkan untuk tanda vital variabel systole menunjukkan nilai p=0,047, diastole menunjukkan nilai p=0,047, nadi menunjukkan nilai p=0,047, respirasi rate menunjukkan nilai p=0,047. Hal ini menunjukkan perbedaan signifikan pada nyeri dan tanda vital antara kelompok intervensi dan kontrol. Diskusi: Kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise mempunyai pengaruh dalam menurunkan nyeri dan mengembalikan tanda vital dalam ambang batas normal karena terapi kombinasi tersebut mempunyai fungsi yang saling mendukung. Saran: Penelitian pada efek kombinasi ROM dan DBE diharapkan dapat dilakukan pada pasien pasca pembedahan secara umum dan tidak hanya pada pasien pasca pembedahan orthopedi, dengan jumlah responden yang lebih banyak dan waktu terapi serta frekuensi pemberian terapi yang lebih panjang.  Kata Kunci : Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise, Nyeri , Tanda vital.          IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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