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ix  RINGKASAN 

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

PASIEN PASCA PEMBEDAHAN ORTHOPEDI 

Oleh : Hery Sasongko Fraktur adalah kondisi yang menyebabkan terjadinya gangguan kontinuitas jaringan tulang dan tulang rawan yang disebabkan oleh rudapaksa (Smeltzer & Bare, 2013; American Academy Orthopaedic Surgeons (AAOS, 2013). Tulang yang patah dapat menyebabkan terjadinya pembengkaan jaringan lunak,  perdarahan pada otot dan sendi, ruptur tendon, kerusakan jaringan saraf serta kerusakan vaskuler dan pembedahan merupakan cara yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi gerak extremitas dan dampak yang terjadi akibat tindakan tersebut adalah nyeri. Nyeri akut masih ditemukan pada pasien pasca pembedahan orthopedi yang telah mendapatkan analgetik . Sistem peringatan dini menurut Royal College of Physicians (2012) menyatakan bahwa peringatan dini secara fisiologis memuat enam poin yaitu pernafasan, saturasi oksigen, suhu, tekanan darah, denyut jantung dan tingkat kesadaran. Penelitian pendahuluan, (Ilmiasih, 2015) menunjukkan bahwa nyeri pasca pembedahan dapat mempengaruhi stabilitas hemodinamik, dapat mengurangi kekebalan tubuh, sehingga mengganggu proses penyembuhan. Hasil survey dan pengambilan data dari Laporan tahunan Dept/SMF Orthopedi dan Traumatologi FK Unair/RSU Dr Soetomo Surabaya tahun 2017 yang dilakukan pembedahan dari jumlah tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi IGD dan GBPT dengan diagnosa patah tulang ektremitas bawah dan  ektremitas atas di dapatkan 300 pasien dengan rata rata perbulan terdapat 23 pasien yang dilakukan pembedahan Open Reduction Internal Fixasi (ORIF) untuk mengembalikan fungsi gerak dan mengurangi nyeri akibat fraktur. Penelitian ini menggunakan metode Quasy Experiment (penelitian eksperimen semu) dengan desain penelitian pre-post test with control group design, dilakukan pada 46 pasien pasca pembedahan orthopedi di Rawat Inap Bedah Flamboyan, Bedah Gladiol dan Ruang Observasi Intensif IGD lantai 3 RSU Dr. Soetomo Surabaya dengan teknik sampling Consecutive Sampling. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise pada kelompok perlakuan, sedangkan pada kelompok kontrol dengan diberikan terapi standar nafas dalam saja dari rumah sakit.  Hasil penelitian menunjukkan, setelah dilakukan kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise pada kelompok perlakuan selama 2 sesi dalam 1 hari, pada sesi pertama dilakukan selama 25 menit dan sesi kedua dilakukan 20 menit dengan interval 4 jam terdapat perbedaan nilai pre test dan post test dengan nilai signifikansi p = 0,000 (p<0,05) terdapat pengaruh kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terhadap penurunan nyeri dan tanda vital. Selain itu, hasil uji Manova didapatkan adanya perbedaan nilai rata-rata nyeri dan tanda vital dengan nilai p = 0,047 (p<0,05) yang berarti IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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x  terdapat perbedaan nyeri dan tanda vital diantara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Terapi kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terbukti menurunkan tingkat nyeri secara signifikan dibandingkan yang hanya diberikan terapi standar Deep Breathing pada pasien pasca pembedahan orthopedi di RSU Dr. Soetomo Surabaya. Penurunan nyeri yang lebih besar pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol disebabkan karena peningkatan endorfin pada kelompok intervensi. Terapi kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise menggabungkan antara terapi Range of Motion (latihan rentang gerak) dengan Deep Breathing Exercise (teknik relaksasi nafas dalam).  Terapi Range of Motion mampu mengubah persepsi menjadi positif. Persepsi yang positif akan mempengaruhi amigdala yang akan diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan Corticotropin Releasing Factor (CRF). Selanjutnya CRF merangsang kelenjar pituitary (hipofise) untuk mensekresikan endorfin sebagai neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati menjadi rileks. Efek relaksasi yang didapatkan dari melakukan Range of Motion diperkuat oleh Deep Breathing Exercise. Pada saat melakukan DBE dengan benar maka akan meningkatkan konsumsi oksigen, menurunkan frekuensi pernafasan, frekuensi jantung serta ketegangan otot. Kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise mampu memanipulasi mekanisme nyeri pada proses modulasi dimana terjadi interaksi antara sistem analgesik endogen dengan asupan nyeri yang masuk ke korpus posterior sehingga asupan nyeri dapat ditekan. Deep Breathing Exercise merupakan terapi yang dilakukan dengan metode bernapas dengan frekuensi bernapas kurang dari 10 kali permenit dengan fase ekshalasi yang panjang. Sedangkan intervensi Range of Motion pada pasien pasca bedah orthopedi yaitu dengan distraksi sensori nyeri yang mempunyai peranan penting dalam mengurangi rasa nyeri dengan cara menghilangkan konsentrasi pasien pada lokasi nyeri atau daerah operasi, mengurangi aktivasi mediator kimiawi pada proses peradangan yang meningkatkan respon nyeri serta meminimalkan transmisi saraf nyeri menuju saraf pusat.  Kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) membantu dalam menurunkan hormon stres sehingga pasien mampu merelaksasikan tubuhnya dengan jalan meningkatkan pemenuhan kadar oksigen dan suplai darah ke jaringan. Respon yang bisa ditimbulkan oleh Range of Motion, Deep Breathing Exercise atau kombinasi keduanya. Teknik relaksasi dapat membantu pasien mengurangi denyut jantung. Selain itu, ditemukan bahwa terapi kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise secara signifikan mengurangi tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik.          IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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xi  EXECUTIVE SUMMARY 

THE EFFECT OF RANGE OF MOTION AND DEEP BREATHING 
EXERCISE COMBINATION ON PAIN AND VITAL SIGN IN POST 

ORTHOPEDIC SURGERY PATIENT  

By : Hery Sasongko Fractures are conditions that cause discontinuity of bone and cartilage tissue caused by force (Smeltzer & Bare, 2013; American Academy Orthopedic Surgeons (AAOS, 2013). Broken bones can cause soft tissue swelling, bleeding in muscles and joints, tendon rupture, damage to nerve tissue and vascular damage. Surgery is a method to restore the movement function of extremity. The impact due to surgery is pain. Acute pain is still found in patients after orthopedic surgery who have received analgesics. Early warning systems according to The Royal College of Physicians (2012) state that physiological early warning contains six points, namely breathing, oxygen saturation, temperature, blood pressure, heart rate and level of consciousness. Preliminary research, (Ilmiasih, 2015) shows that postoperative pain can affect hemodynamic stability, reduce immunity, thus disrupting the healing process. The results of the survey and data collection from the annual report of the Orthopedic and Traumatology Dept. / SMF FK Unair / RSU Dr Soetomo in Surabaya in 2017 that surgery with the diagnosis of upper and lower limb fractures performed in the emergency room and GBPT operating room was 300 patients with a monthly average 23 patients underwent Open Reduction Internal Fixation (ORIF) surgery to restore motion function and reduce fracture pain. This study used quasy experimental pre-post test control group design approach, carried out on 46 patients post orthopedic surgery in inpatient care of surgical ward Flamboyant, Gladiolus and Intensive Observation Room in Emergency Department 3rd floor of RSU Dr. Soetomo Surabaya with consecutive sampling technique. This study was conducted by providing a combination of range of motion and deep breathing exercise therapy in treatment group, whilst in control group got standard breathing therapy given by hospital staff. The results showed significant effect of combination therapy of Range of Motion and Deep Breathing Exercise to pain and vital sign. The results of the Manova test p value in intervention group with combination therapy of Range of Motion and Deep Breathing Exercise compared to the control group is <0.05 on the variables of pain and vital signs. This can be interpreted that the combination therapy of Range of Motion and Deep Breathing Exercise is able to reduce pain response and vital signs within normal threshold better in patients post orthopedic surgery. Combination therapy of Range of Motion and Deep Breathing Exercise has been proven to reduce pain levels significantly compared to those who were only given the standard Deep Breathing therapy in post orthopedic surgery patient at RSU Dr. Soetomo Surabaya. A greater reduction in pain in the intervention IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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xii  group compared to the control group is caused by increased endorphins in intervention group. Combination therapy of Range of Motion and Deep Breathing Exercise combines the therapy of Range of Motion (range of motion exercises) with Deep Breathing Exercise (deep breathing relaxation technique). Range of Motion therapy change perceptions to be positive. Positive perceptions affect the amygdala stimulates hypothalamus to produce Corticotropin Releasing Factor (CRF). Furthermore CRF stimulates the pituitary gland (hypophise) to secrete endorphins as neurotransmitters that affect the mood to relax. The relaxation effects obtained from doing Range of Motion are reinforced by Deep Breathing Exercise. When doing DBE correctly it will increase oxygen consumption, reduce respiratory frequency, heart frequency and muscle tension. The combination of Range of Motion and Deep Breathing Exercise therapy is able to manipulate the pain mechanism in the modulation process. In the modulation process there is interaction between the endogenous analgesic system and intake of pain enters the posterior body then pain intake can be suppressed. Deep Breathing Exercise is a therapy conducted by breathing method with a breathing frequency of less than 10 times per minute with long exhalation phase. Whereas Range of Motion intervention in post orthopedic patients, namely sensory pain distraction which has an important role in reducing pain by eliminating the patient's concentration at the location of pain or surgery area, reduces activation of chemical mediators in the inflammatory process which improves pain response and minimizes nerve transmission pain towards the central nerve. The combination of ROM (Range of Motion) and DBE (Deep Breathing Exercise) helps reduce stress hormones then patients able to relax their bodies by increasing their oxygen content and blood supply to the tissues. The response can be caused by Range of Motion, Deep Breathing Exercise or a combination of both. Relaxation techniques can help patients reduce heart rate. In addition, it was found that combination therapy of Range of Motion and Deep Breathing Exercise significantly reduced systolic blood pressure and diastolic blood pressure.                
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xiii  ABSTRAK 

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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ABSTRACT 

   THE EFFECT OF RANGE OF MOTION AND DEEP BREATHING 
EXERCISE COMBINATION ON PAIN AND VITAL SIGN IN POST 

ORTHOPEDIC SURGERY PATIENT 

By : Hery Sasongko  
Introduction: Fractures can cause soft tissue swelling, bleeding in muscles and joints, tendon rupture, nerve tissue damage and vascular damage that can cause pain and changes in vital signs. The purpose of the study was determined the effect of the combination of ROM (Range of Motion) and DBE (Deep Breathing Exercise) on pain and vital signs of patients after orthopedic surgery. Method: This study was quasy experimental  with a pre-post test with control group design with consecutive sampling technique. This study involved 46 patients post orthopedic surgery divided into treatment and control groups. The independent variable in this study is a combination of Range of Motion and Deep Breathing Exercise while the dependent variable is pain and vital signs. The instrument used was Visual Analog Scale pain and measurement of vital signs. Test analysis using paired t test and manova. Results: The results of statistical test of Manova for the pain variable showed a value of p = 0.047, while for the vital signs, systole variable showed a value of p = 0.047, diastole showed a value of p = 0.047, the pulse showed a value of p = 0.047, respiration rate showed p = 0.047. This shows a significant difference in pain and vital sign between the intervention and control groups. Discussion: The combination of Range of Motion and Deep Breathing Exercise therapies has an influence in reducing pain and restoring vital signs within the normal threshold because the combination therapy has mutually supportive functions. Conclusion: Research on the effect of ROM and DBE combinations is expected to be carried out in postoperative patients in general and not only in patients after orthopedic surgery, with a greater number of respondents and a longer time and frequency of therapy.  Keywords : Range of Motion and Deep Breathing Exercise Combination, Pain, Vital sign            IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 1             BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Fraktur adalah kondisi yang menyebabkan terjadinya gangguan kontinuitas jaringan tulang dan tulang rawan yang disebabkan oleh rudapaksa (Smeltzer & Bare, 2013; American Academy Orthopaedic Surgeons (AAOS, 2013).Tulang yang patah  dapat menyebabkan terjadinya oedem jaringan lunak,  perdarahan pada otot dan sendi, ruptur tendon, kerusakan jaringan saraf serta kerusakan vasculer dan pembedahan merupakan cara yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi gerak extremitas dan dampak yang terjadi akibat tindakan tersebut adalah nyeri. Nyeri akut masih ditemukan pada pasien pasca pembedahan orthopedi yang telah mendapatkan analgetik.  Hasil wawancara dengan kepala ruangan di Rumah Sakit Umum Dr.Soetomo Surabaya menyatakan bahwa beberapa dari pasien meminta untuk kembali diberikan analgetik setelah 3 jam pemberian pertama. Menurut Chelly, (2003) hal ini disebabkan semua pembedahan di unit orthopedi akan mengakibatkan intensitas dan durasi nyeri akut yang berbeda dari unit sistem lain karena derajat kerusakan yang menciderai mulai dari superfisial, jaringan lunak, bone exposed, pembuluh darah hingga saraf. Permintaan analgetik untuk mengurangi nyeri yang meningkat pada pasien tersebut sejalan dengan tingginya resiko efek samping obat seperti pruritus, mual dan muntah, pusing, mulut kering, perasaan lemah, gangguan penglihatan, palpitasi, sedasi, confused, agitasi, retensi urine hingga konstipasi (Katzung, 2007). Proses pemulihan ini akan menyebabkan reaksi kimia IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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2   di tubuh sehingga menyebabkan pasien merasa nyeri  (Farida & Ani, 2010). Sistem peringatan dini menurut Royal College of Physicians, (2012) menyatakan bahwa peringatan dini secara fisiologis memuat enam poin yaitu pernafasan, saturasi oksigen, suhu, tekanan darah, denyut jantung dan tingkat kesadaran. Penelitian pendahuluan (Ilmiasih, 2015) menunjukkan bahwa nyeri pasca pembedahan dapat mempengaruhi stabilitas hemodinamik, dapat mengurangi kekebalan tubuh, sehingga mengganggu proses penyembuhan.  Penelitian pendahuluan yang dilakukan di RSUP Prof. Dr.R.D. Kandou Manado kepada 30 pasien yang dilakukan  2 hari pasca pembedahan patah tulang, 15 pasien yang  tidak  diberikan intervensi terdapat nyeri ringan sebanyak 6 pasien (40%), nyeri sedang sebanyak orang (26,7%), nyeri berat sebanyak 3 orang (20%) dan nyeri berat sekali sebanyak 2 orang (13,3%). Setelah dilakukan intervensi tehnik relaksasi nafas dalam terdapat 2 pasien yang mengatakan tidak nyeri, tidak ada pasien yang mengatakan nyeri sedang dan nyeri berat sekali, terdapat pengaruh terhadap intervensi deep breathing terhadap respon nyeri pasien. Penelitian tersebut juga di dukung oleh penelitian sebelumnya oleh Suhartini, (2013) ditempat yang sama yaitu 11 orang (55,0 %) dengan intensitas nyeri hebat  dan berat berkurang menjadi 10 orang dengan intensitas nyeri sedang dan 1 orang tidak nyeri. 8 orang (40,0 %) intensitas nyeri sedang berkurang menjadi nyeri ringan, nyeri ringan 1 orang (5,0 %) menjadi tidak nyeri.  Nyeri merupakan gejala paling sering ditemukan pada gangguan muskuloskeletal. Seperti diketahui, rasa nyeri tidak selalu dikaitkan dengan tingkat kerusakan jaringan saja, akan tetapi nyeri juga tergantung dari respon IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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3   individu, genetika, latar belakang budaya, usia dan jenis kelamin. Pembedahan pada tulang bisa diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan tulang menjadi patah akibat benturan atau tekanan pada tulang.  Menurut Depkes RI 2013, banyak kasus patah tulang di Indonesia, patah tulang pada ekstremitas mempunyai prevalensi tertinggi diantara patah tulang lainnya yaitu sekitar 46,2%. Kasus kecelakaan sebanyak 45.987 orang dengan kasus patah tulang ekstremitas adalah akibat kecelakaan, 19.629 orang mengalami patah tulang femur, 14.027 orang mengalami patah tulang cruris, 3.775 orang mengalami patah tulang tibia, 9702 orang mengalami patah tulang pada tulang kecil di kaki dan 336 orang mengalami patah tulang fibula. Menurut hasil Studi Dasar Kesehatan Lembaga Penelitian (RISKESDAS) jumlah patah tulang pada Women's Development Institute di tahun 2013 meningkat dibandingkan dengan hasil di tahun 2007.  Hasil survey dan pengambilan data dari laporan tahunan Dept/SMF Orthopedi dan Traumatologi FK Unair / RSU Dr Soetomo Surabaya tahun 2017 yang dilakukan pembedahan di kamar operasi IGD terdapat 938 pasien dengan 10 diagnosa terbanyak atau (32%) dari total pembedahan dari semua Departement dan SMF bedah, pembedahan di kamar operasi IGD untuk upper extremity adalah closed fracture of upper humerus sebanyak 31 pasien, closed fracture of upper end of radius sebanyak 28 pasien, sedangkan diagnosa lower extremity adalah closed fracture shaft of tibia sebanyak 29 pasien, sedangkan pembedahan di kamar operasi GBPT sebanyak 1275 atau (22%) dari total pembedahan dari semua Departement dan SMF bedah,  diagnosa pembedahan di GBPT untuk upper IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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4   extremity adalah closed fracture distal radius sebanyak 27 pasien, fracture of lower both ulna and radius sebanyak 34 pasien,  sedangkan diagnosa lower extremity adalah closed fracture femur sebanyak 151 pasien, dari jumlah tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi IGD dan GBPT  dengan diagnosa fracture lower extremity dan  upper extremity di dapatkan 300 pasien dengan rata rata perbulan terdapat 23 pasien yang dilakukan pembedahan Open Reduction Internal Fixasi (ORIF) untuk mengembalikan fungsi gerak dan mengurangi nyeri akibat fraktur.  Respon  fisik yang terjadi meliputi perubahan keadaan umum  dan tanda vital tubuh yaitu akan terjadi peningkatan atau penurunan respon nyeri dan penurunan tekanan darah, respirasi dan nadi yang diakibatkan rangsangan dari hypothalamus melalui jalur Axis – HPA menyebabkan korteks adrenal dan  medulla adrenal meningkatkan acetilcoline dan katekolamin (Davis, 2012). Nyeri  pasca pembedahan yang ditransmisikan akan dihambat dengan cara menutup mekanisme gerbang di spinal cord. Tehnik nafas dalam tersebut akan meningkatkan β Endorphine melalui Hypofisis Anterior  yang  dapat  mempengaruhi  impuls korteks dan medulla menurun sehingga pesan yang dikirim lewat serabut saraf tidak menerima pesan nyeri karena sudah diblokir dengan pembelajaran nafas dalam (Deep Breathing Exercise) sehingga persepsi nyeri berkurang dan tanda vital dalam batas normal pada kasus bedah tulang.  Intervensi DBE (Deep Breathing Exercise) sudah banyak dilakukan di rumah sakit sebagai tehnik relaksasi untuk menurunkan intensitas nyeri pada semua kasus, karena DBE (Deep Breathing Exercise) merupakan terapi non IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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5   farmakologi yang mendukung terapi farmakologi dengan cara simple, murah, praktis, dan tanpa efek samping yang merugikan (Potter & Perry, 2010). DBE (Deep Breathing Exercise) atau terapi nafas dalam sering di kombinasikan dengan terapi non farmakologi lain sperti kombinasi DBE (Deep Breathing Exercise) dan Guide imagery, penelitian ini belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses penurunan nyeri pada pasien dengan pembedahan (Lim, 2014; Elizabeth, 2013), terapi DBE (Deep Breathing Exercise) dan Hypnosis, penelitian tersebut dapat dilakukan oleh orang  yang terlatih dan terampil di bidang tersebut sehingga keefektifitasan pada pasien pasca bedah tulang minim sekali (Lim, 2014). Pengaruh kombinasi DBE (Deep Breathing Exercise) dan Range of Motion (ROM) akan meningkatkan kenyamanan dan menurunkan intensitas nyeri pasca pembedahan pada patah tulang. Mekanisme dalam menurunkan nyeri dengan intervensi Range of Motion pada pasien pasca bedah orthopedi yaitu dengan distraksi sensori nyeri yang mempunyai peranan penting dalam mengurangi rasa nyeri dengan cara menghilangkan konsentrasi pasien pada lokasi nyeri atau daerah operasi, mengurangi aktivasi mediator kimiawi pada proses peradangan yang meningkatkan respon nyeri serta meminimalkan transmisi saraf nyeri menuju saraf pusat. Nyeri pasca operasi dapat menimbulkan stres yang menyebabkan pelepasan hormon katekolamin dan steroid yang berlebihan. Hormon penyebab stres  ini  dapat menyebabkan terjadinya ketegangan otot polos dan vasokonstriksi pembuluh   darah  sehingga  aliran  darah  dan  oksigen akan menurun.  Penurunan sirkulasi  aliran  darah  menyebabkan  gangguan  pemenuhan oksigen dan nutrisi IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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6   ke jaringan  sekitar  tempat pembedahan yang menimbulkan proses penyembuhan luka dan proses perbaikan jaringan di sekitarnya juga terganggu.  Kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) membantu dalam menurunkan nyeri yang dapat menurunkan hormon stres dengan jalan  meningkatkan pemenuhan kadar oksigen dan suplai darah ke jaringan. Intervensi kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) yang diberikan kepada pasien pasca bedah orthopedi sangat mampu digunakan untuk menurunkan nyeri, sehingga kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) terhadap nyeri dan tanda vital pasien pasca pembedahan orthopedi dapat digunakan sebagai standart operasional prosedur dalam menurunkan nyeri dan mengembalikan ambang batas normal tanda vital di rumah sakit secara non farmakologi.  
1.2. Rumusan Masalah  Apakah ada pengaruh kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) terhadap nyeri dan tanda vital pasien pasca bedah orthopedi? 
1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum Menjelaskan pengaruh kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) terhadap nyeri dan tanda vital  pasien pasca bedah orthopedi 
1.3.2 Tujuan khusus 1. Menganalisis pengaruh kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) terhadap nyeri pasien pasca bedah orthopedi IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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7   2. Menganalisis pengaruh kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) terhadap tanda vital pasien pasca bedah orthopedi 
1.4. Manfaat 
1.4.1. Teoritis Sebagai bahan rujukan ilmu keperawatan medikal bedah, terutama dalam penerapan kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) untuk penatalaksanaan  nyeri dan tanda vital pasien pasca bedah orthopedi 
1.4.2. Praktis 1. Sebagai  alternatif  penatalaksanaan keperawatan non farmakologi pada nyeri dan tanda vital. 2. Sebagai panduan untuk meningkatkan mekanisme koping positif dalam mengatasi masalah nyeri pasca bedah orthopedi, gangguan jaringan saraf serta kerusakan vaskuler. Pembedahan merupakan cara yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi gerak extremitas atas atau bawah yang ditimbulkan   adanya patah tulang. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 8           BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Konsep Dasar Nyeri 

2.1.1 Pengertian nyeri American Medical Association (2013), nyeri adalah sensasi sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual ataupun potensial. Nyeri merupakan alasan utama seseorang untuk mencari bantuan perawatan kesehatan dan yang paling banyak dikeluhkan. (Kozier, 2010) adalah perasaan tidak nyaman, dimanifestasikan sebagai rasa sakit, yang disebabkan oleh pikiran, ancaman dan fantasi,  persepsi serta pengalaman nyeri individu (Tamsuri,2007).  
2.1.2 Mekanisme nyeri Mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses multipel yaitu nosisepsi, sensitisasi perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi. Nosisepsi adalah mekanisme yang menimbulkan nyeri sensasi yang terdiri dari proses transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi, (Turk, 2011). Cedera atau kerusakan pasca operasi mengakibatkan dilepasnya bahan-bahan yang dapat menstimulasi reseptor nyeri seperti serotonin, histamin, bradikinin, prostaglandin, dan substansi P (material imunoreaktif) yang akan mengakibatkan respon nyeri,  Andarmoyo, Sulistyo , 2013 ,(Kozier, 2010). IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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9   Nyeri dapat juga disebabkan karena stimulus mekanik seperti pembengkakan jaringan yang menekan pada reseptor nyeri. (Taylor, 1996).  Nyeri menurut Strong (2002)  adalah proses penghantaran transmisi nyeri yang disalurkan ke susunan saraf pusat oleh dua system yaitu : 1. Serabut A-delta bermielin dengan garis tengah 2-5µ/m yang menghantar dengan kecepatan 12-30 m/det yang disebut dengan nyeri cepat dan dirasakan dalam waktu kurang dari satu detik. Serta memiliki lokalisasi yang jelas dirasakan seperti berada dalam permukaan kulit. 2. Serabut C, merupakan serabut yang tidak bermielin dengan garis tengah 0,4-1,2 µ/m dengan kecepatan 0,5-2 m/det disebut juga nyeri lambat dirasakan selama 1 detik atau lebih, bersifat nyeri tumpul, berdenyut atau terbakar. Persepsi yang diakibatkan oleh rangsangan yang potensial dapat menyebabkan kerusakan jaringan disebut nosiseptor, yang merupakan tahap awal proses timbulnya nyeri. Nosiseptor menyusun axon perifer tingkat pertama. Reseptor ini umumnya dijumpai pada bagian superfisial/permukaan kulit, kapsul sendi, periosteum tulang dan di sekitar dinding pembuluh darah (Smeltzer & Bare,2012;Black & Hawks, 2009). Nyeri berdasarkan mekanismenya melibatkan persepsi dan respon terhadap nyeri tersebut. Mekanisme timbulnya nyeri melibatkan empat proses, yaitu: tranduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi (Turk, 2011). Keempat proses tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:   IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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10   1.) Proses Transduksi Proses dimana stimulus noksius pada ujung saraf ditransformasikan menjadi impuls listrik. Stimulus yang kuat (rangsangan berbahaya) seperti tekanan fisiko -kimia, suhu diubah menjadi aktivitas listrik yang menerima ujung saraf perifer  atau organ tubuh (reseptor Meisneri, Merkel, corporusculum paccini, Golgi mazoni). Kerusakan  jaringan akibat trauma bedah atau trauma lainnya mengakibatkan sintesis prostaglandin, dimana prostaglandin inilah yang menyebabkan sensitisasi reseptor nociceptive dan pelepasan mediator rasa sakit seperti histamin, serotonin, yang akan menyebabkan sensasi rasa sakit. Ini dikenal sebagai sensitisasi perifer. 2.)   Proses Transmisi Proses penyaluran impuls melalui saraf sensorik sebagai kelanjutan proses transduksi oleh serat A-delta dan serat C dari syaraf tepi ke sumsum tulang belakang, di mana impuls dimodulasi oleh tractus spino thalamicus dan sebagian ke traktus spinoretikularis. Saluran spinoreticular membawa rangsangan dari organ organ yang lebih dalam dan viseral dan berhubungan dengan nyeri yang menyebar dan emosional. Selain itu, serabut saraf di sini memiliki sinaps interneuron berdiameter besar dan saraf bermielin. Akibatnya, impuls ditransmisikan ke thalamus dan somatosensoris di korteks serebral dan dirasakan sebagai sensasi rasa sakit. 3.)   Proses Modulasi Proses mengubah transmisi rasa sakit yang terjadi di susunan saraf pusat (medulla spinalis dan otak). Proses interaksi antara strain analgesik endogen IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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11   yang diproduksi oleh tubuh kita dan masuknya nyeri ke kornu posterior sumsum tulang belakang adalah proses naiknya impuls yang dikendalikan oleh otak. Analgesik endogen (encephalin, endorphin, serotonin, norepinephrine) dapat menekan rasa sakit di ujung kornu sumsum tulang belakang, dimana kornu posterior bisa dibuka dan ditutup untuk mendistribusikan rasa sakit pada analgesik endogen. Inilah yang menyebabkan persepsi rasa nyeri begitu subjektif bagi semua orang. 4.)   Proses Persepsi Hasil akhir dari proses interaksi kompleks proses transduksi, transmisi dan modulasi pada akhirnya akan menghasilkan proses subyektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri, yang diyakini terjadi pada thalamus dengan korteks serebral sebagai pembedaan dari persepsi sensorik. 
2.1.3 Gate Control Theory Teori ini menyatakan adanya kemampuan endogen untuk mengurangi dan meningkatkan tingkat rasa sakit melalui modulasi impuls yang masuk melalui "gerbang" (Gate) ke kornu posterior. Berdasarkan sinyal dari sistem ascending dan descending, input ditimbang. Mengintegrasikan semua masukan dari neuron sensorik, yaitu pada  sumsum tulang belakang yang sesuai, dan menentukan apakah "gerbang akan menutup atau membuka yang akan meningkatkan atau menurunkan intensitas nyeri yang naik. Teori "Gate Control" ini menjelaskan variabel psikologis dalam persepsi rasa sakit, termasuk motivasi terbebas dari rasa sakit, serta peran pikiran, emosi dan reaksi stres dalam meningkatkan atau mengurangi sensasi rasa sakit (Meliala, 2004 & Painedu, 2008). IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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12                 Gambar 2.1    Gate Control Theory (Smeltzer & Bare, 2012) Gate control theory adalah perantara impuls nyeri yang dapat diatur atau dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem syaraf pusat. Teori ini menyimpulkan bahwa impuls nyeri dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan impuls dihambat saat pertahanan tertutup. Upaya menutup pertahanan tersebut merupakan dasar teori menghilangkan nyeri (Smeltzer & Bare, 2012).   Pain Modulation Pathway Pain Perception Pathway Cerebral Cortex Descending inhibinting system Cognitive-Behavioral Approach 
• Music therapy 
• Relaxation 
• Imagery Closes the gate  Closes the gate  Pain Touch  Transcutaneous Nerve Stimulation Spinal cord The spinal gating system Open the gate IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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13   2.1.4 Respon nyeri Nyeri yang parah dan serangan  yang mendadak merupakan ancaman yang mempengaruhi manusia sebagai system terbuka untuk beradaptasi dengan stressor yang mengancam dan menggangu keseimbangan. Kozier (2010) mengatakan bahwa nyeri akan menyebabkan respon tubuh melalui aspek fisiologis yang merangsang respon otonom (simpatis dan parasimpatis) Respon simpatik adalah salah satu bagian dari sistem saraf perifer, saraf simpatik yang berasal dari ruang vertebrata awal di segmen toraks pertama dari sumsum tulang belakang, memperpanjang ke atas sampai kedua atau ketiga segmen lumbalis. Fungsi utama dari sistem saraf simpatik adalah untuk merespon tubuh dalam keadaan tertekan. Dengan demikian, sistem saraf simpatik menginisiasi respon tubuh ‘fight or flight‘ (respon darurat). Sistem simpatis innervate adalah berbagai organ tubuh, seperti mata, paru-paru, ginjal, saluran pencernaan, hati, dll. Hal ini menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tingkat sekresi. Hal ini juga meningkatkan sekresi renin dari ginjal. Ada juga stimulasi pelepasan glukosa dari hati, yang dilepaskan ke dalam darah sehingga membuatnya tersedia untuk digunakan oleh tubuh., akibatnya nyeri dapat terjadi peningkatan tekanan darah, denyut nadi, respirasi, suhu tubuh, meningkatkan tegangan otot, dilatasi pupil, wajah pucat dan diaphoresis. Sedangkan respon sistem saraf parasimpatis adalah sebuah divisi dari sistem saraf otonom yang bertanggung  jawab untuk fase tubuh “istirahat dan mencerna”. Saraf sistem ini menggerakan serat otot jantung, otot polos dan jaringan kelenjar.  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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14   Sistem saraf parasimpatis bertanggung jawab untuk mewujudkan peningkatan air liur, produksi air mata, buang air kecil, pencernaan dan buang air besar. Sistem parasimpatis dasar melibatkan fungsi dan tindakan yang tidak memerlukan reaksi langsung disekitarnya. seperti nyeri dalam yang hebat dapat menyebabkan turunnya tekanan darah, denyut nadi, respirasi, mual dan muntah, kelelahan dan pucat. (Kozier, 2011). Hipotalamus merespon terhadap stimulus nyeri dari reseptor perifer atau kortek serebral melalui hypothalamus pituitary dan adrenal dengan mekanisme medula adrenal hipofise untuk menekan fungsi yang tidak penting bagi kehidupan sehingga menyebabkan hilangnya situasi menegangkan serta mekanisme kortek adrenal hipofise untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit  serta menyediakan energi pada kondisi emergency untuk mempercepat penyembuhan. (Brunner & Suddarth, 2013). Apabila mekanisme ini tidak berhasil mengatasi stressor nyeri dapat menimbulkan respon stress seperti turunnya system imun pada peradangan dan menghambat penyembuhan .  
2.1.5 Intensitas nyeri Nyeri adalah pengalaman sensori nyeri dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial yang tidak menyenagkan yang terlokalisasi pada suatu bagian tubuh ataupun sering disebut dengan istilah distruktif dimana jaringan rasanya seperti di tusuk-tusuk, panas terbakar, melilit, seperti emosi, perasaan takut dan mual (Judha, 2012). Menurut American Medical Association (2013), nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual ataupun potensial. Nyeri merupakan alasan utama seseorang untuk IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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15   mencari bantuan perawatan kesehatan dan yang paling banyak dikeluhkan. Cedera atau kerusakan  pasca pembedahan mengakibatkan dilepasnya bahan-bahan yang dapat menstimulasi reseptor nyeri seperti serotonin, histamin, bradikinin, prostaglandin, dan substansi P (material imuno reaktif) yang akan mengakibatkan respon nyeri. (Smeltzer, Bare, Hinkle & Cheever, 2013). Nyeri dapat juga disebabkan karena stimulus mekanik seperti pembengkakan jaringan yang menekan pada reseptor nyeri.  (Kozier,Erb,Berman & Snyder, 2010).          
2.1.6 Klasifikasi  nyeri Menurut Tamsuri, (2007) mengklasifikasi  nyeri berdasarkan jenisnya, yaitu  1. Nyeri Akut, nyeri yang berlangsung tidak melebihi enam bulan, serangan mendadak dari sebab yang sudah diketahui sebelumnya dan daerah nyeri sudah diketahui, nyeri akut biasanya ditandai dengan ketegangan otot, cemas yang keduanya akan meningkatkan persepsi nyeri. 2. Nyeri kronis, nyeri yang berlangsung enam bulan atau lebih, sumber nyeri tidak diketahui dan tidak bisa ditentukan lokasinya. Sifat nyeri hilang dan timbul pada periode tertentu dan bersifat menetap. Menurut Judha,(2012), Price & Wilson,(2005) mengklasifikasikan nyeri berdasarkan sumbernya meliputi :  1) Nyeri kulit, adalah nyeri yang dirasakan di kulit atau jaringan sub kutis, nyeri ketika tertusuk jarum atau lutut lecet, lokalisasi nyeri jelas di suatu dermatum. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS PENGARUH  KOMBINASI RANGE... HERY SASONGKO



16   2) Nyeri somatis adalah nyeri dalam yang berasal dari tulang dan sendi, tendon, otot rangka, pembuluh darah dan tekanan saraf dalam dan sifatnya nyeri lambat. 3) Nyeri viseral adalah nyeri di rongga abdomen atau torak terlokalisasi jelas di suatu titik tapi bisa dirujuk kebagian-bagian tubuh lain dan biasanya parah. 4) Nyeri psikogenik adalah nyeri yang timbul dari pikiran pasien tanpa diketahui adanya temuan pada fisik. 5) Nyeri phantom limb pain adalah nyeri yang dirasakan oleh individu pada salah satu ektremitas yang telah diamputasi.  
2.1.7 Karateristik Nyeri Menurut Brunner & Suddarth (2013), Untuk mengetahui karakteristik nyeri, perlu mempelajari riwayat nyeri penderita dan memberikan kesempatan penderita untuk mengekspresikan dengan menggunakan kata-katanya sendiri tentang rasa nyerinya. Karakteristik nyeri dapat dibedakan mejadi 4 (empat) tahapan yaitu :  1. Tidak nyeri  : Penderita tidak mengeluh nyeri, ekspresi wajah tampak nyaman, penderita dapat bergerak tanpa mengeluh nyeri, penderita dapat  memilih posisi berbaring atau tidur yang diinginkan tanpa merasakan nyeri. 2. Nyeri ringan : Penderita mengungkapkan rasa nyeri tetapi masih bisa diajak komunikasi, masih bisa tersenyum, bisa bergerak dengan perasaan nyeri  yang masih bisa ditahan.  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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17   3. Nyeri sedang : Penderita mengungkapkan rasa nyeri, tampak wajah cemberut, aktifitas penderita terbatas hanya berada di tempat tidur, penderita tampak lelah, penderita agak sulit beristirahat dan penderita mengatakan nyeri kalau dibuat bergerak. 4. Nyeri berat : Penderita mengatakan sangat nyeri, ekspresi wajah menyeringai dan mengaduh, timbul nyeri hebat kalau dibuat aktivitas, penderita hampir tidak mampu mengungkapkan rasa nyerinya akibat dari saking nyerinya, menyeringai, penderita tidak bisa beristirahat dan tidur. Penderita berbaring telentang  dengan paha ditekuk hampir mendekati perut. 
2.1.8 Pengukuran Tingkat Nyeri Skala VAS(Visual Analog Scale) menggunakan angka 0 sampai dengan 10 untuk menggambarkan tingkat nyeri (Black & Hawks, 2009). Dua ujung ekstrim juga digunakan dalam skala ini sama seperti pada VAS. VAS dapat digunakan dan sangat efektif untuk pasien-pasien pembedahan, post anastesi awal dan sekarang digunakan secara rutin untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri di unit post operasi (Rospond, 2008; Black& Hawks, 2009; Brunelli, 2010). Pada penelitian ini menggunakan VAS sebagai skala pengukuran untuk menilai nyeri pasien post operasi orthopedi fraktur non patologis. Reliabilitas VAS telah dilakukan ujinya oleh Brunelli,(2010), Downie pada tahun 1978 dalam (Smeltzer & Bare, 2012) dimana pasien ditanyakan tentang derajat nyeri yang dirasakan dengan menunjukkan angka  0 – 10, dimana angka 0 menunjukkan tidak ada nyeri dan angka 10 menunjukkan nyeri yang hebat seperti dalam  gambar dibawah. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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18    Gambar 2.2   Visual Analog Scale (Sumber:https://journals.lww.com/ajpmr/Citation/2001/10000/Visual_Analog_Scale__VAS_.) 
 
2.1.9 Nyeri Pasca Pembedahan Orthopaedi Nyeri pasca bedah adalah rasa sakit yang dirasakan sebagai hasil operasi. Lokasi  merupakan aspek penting yang dapat dialami pasien dengan nyeri pasca pembedahan, nyeri pasca bedah ini bervariasi pada intesitas dan durasinya sesuai tingkat kerusakan jaringan (Sepri, 2011). Tindakan pembedahan adalah suatu tindakan yang dapat mengancam integritas seseorang baik bio-psiko-sosial dan spiritual yang bersifat potensial atau aktual. Setiap tindakan pembedahan dapat menimbulkan ketidaknyamanan seperti sensasi nyeri (Kozier,Erb,Berman, & Snyder, 2010). Pasca bedah tulang akan banyak kerusakan yang terjadi akibat adannya intervensi terhadap tulang dan jaringan disekitarnya.  Pembedahan pada tulang pasti didahului oleh trauma atau cedera sebelumnya yang akan mempengaruhi perubahan persepsi di CNS yang akan berpengaruh pada hasil  pasca pembedahan (Pasero & Caffery, 2007). Riwayat pembedahan sebelumnya dijelaskan sebagai pengalaman seseorang yang pernah berhasil mengatasi nyeri pembedahan dimasa lampau, dan saat ini nyeri yang sama timbul, maka ia akan lebih mudah mengatasi nyerinya (Smeltzer dan Bare, 2002; Dunn, 2004; Aisudione, & Shadrac, 2010). IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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19   Pembedahan pada patah tulang terbuka  akan terlihat lebih banyak jaringan yang rusak, jaringan lunak, perdarahan, kerusakan diantara fragmen, maupun kerusakan pembuluh syaraf (Pellino, 2005; Gillaspie, 2010).  
2.1.10 Faktor Pendukung Nyeri Pasca Bedah Tulang Pengaruh rasa nyeri umumnya adalah usia, jenis kelamin, budaya, nyeri sedang, perhatian, kegelisahan, pengalaman masa lalu, pola koping, dan dukungan sosial.(Smeltzer and Bare, 2012) Nyeri pasca bedah tulang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pada Gambar 2.1.10  adalah sebagai berikut:    

 

      Gambar 2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi nyeri pasca bedah tulang (Brunner & Suddarth , 2013)  Menurut Brunner & Suddarth (2013), Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri adalah: 1. Toleransi dan intensitas nyeri Toleransi rasa sakit adalah toleransi seseorang dalam menghadapi intensitas nyeri, di mana orang tersebut dapat merespons rasa sakit dengan lebih baik, dan juga kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan rasa sakit dan meresponsnya dengan mempengaruhi perilaku seseorang. Intensitas rasa sakit Kecemasan dan Stress Pengalaman  Nyeri Intensitas Nyeri Nyeri pasca Bedah orthopedi  Pemberian Analgetik  Usia Jenis Kelamin IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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20   adalah deskripsi seberapa banyak rasa sakit dirasakan oleh individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan individual dan kemungkinan rasa sakit dengan intensitas yang sama dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda dari dua orang yang berbeda. Pengukuran rasa sakit dengan pendekatan yang paling obyektif adalah dengan menerapkan respon fisiologis tubuh terhadap rasa sakit itu sendiri. Namun, pengukuran dengan teknik ini tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang rasa sakit itu sendiri (Tamsuri, 2007). 2. Pengalaman nyeri Pengalaman nyeri sebelumnya dapat merubah sensasi penderita terhadap nyeri secara personal atau atau mereka yang terkena Suffering atau penderitaan, yang sering lebih terancam dengan cara mengantisipasi nyeri di bandingkan dengan orang tidak mempunyai pengalaman nyeri. Menurut Smeltzer, (2012) respons rasa sakit tiap oarang akan berbeda – beda tergantung dari kejadian nyeri sebelumnya dalam hidupnya. Pengalaman sakit masa lalu tidak berarti bahwa individu lebih mungkin mengalami rasa sakit di masa depan. Jika pengalaman nyeri sebelumnya diatasi dengan cepat dan memadai, pasien bisa tidak  takut akan rasa sakit di masa depan dan menahan rasa sakit yang lebih baik. Sebagai gantinya, individu tersebut mentolerir sedikit rasa sakit saat individu tersebut telah menerima penghilang rasa sakit yang tidak memadai di masa lalu. Begitu individu menderita sakit parah, individu tersebut tahu bagaimana rasa sakit yang hebat dapat terjadi. Sebaliknya, orang yang tidak pernah menderita sakit parah tidak takut sakit. (Smeltzer & Bare, 2012).  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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21   3. Usia Perbedaan usia seseorang mempunyai pengaruh yang bermacam – macam dalam memandang suatu rasa nyeri. Smeltzer & Bare, (2002). Pada usia dewasa biasanya lebih dapat mentoleransi rasa nyeri dengan baik, tetapi sebaliknya anak-anak mempunyai ambang batas nyeri yang rendah untuk membedakan antara rasa nyeri dan tekanan, sedangkan pada orang lanjut usia mengalami kegagalan dalam merasakan kerusakan jaringan, akibat perubahan degeneratif pada jalur syaraf nyeri dibandingkan dengan usia muda.  Smeltzer & Bare, (2012), menyatakan bahwa tingkat keparahan nyeri dan gangguan rasa sakit di pengaruhi oleh usia pada orang dewasa yang lebih tua dan analisis perbedaan kelompok usia dicampur dengan tingkat nyeri mengungkapkan dampak yang besar ketika rasa sakit itu sedang atau berat tetapi tidak ketika rasa sakit itu ringan atau sedang. lanjut usia (lansia) berespon terhadap nyeri dapat berbeda dengan cara berespon orang yang berusia lebih muda. Smeltzer & Bare, (2012) mengklasifikasikan usia yaitu orang dewasa 17 – 40 tahun. Sementara orang tua merasakan rasa sakit yang mereka rasakan karena merasa sakit itu adalah hal yang wajar yang perlu dijalani, dan mereka takut bila mereka memiliki penyakit serius atau meninggal saat rasa sakit itu diperiksa. (Antall & Kresevic, 2004; 2008). 4. Kecemasan dan stress Kecemasan adalah keadaan yang dapat memperbesar dan meningkatkan  persepsi seseorang terhadap nyeri. Tingkat kecemasan yang tinggi akan meningkatkan pula respon atau perilaku penderita terhadap nyeri (Black, 1997). IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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22   Stres dan kecemasan dapat menghambat keluarnya  β endorphin yang berfungsi menurunkan persepsi nyeri. Menurut Thomas,Kristen,Sethares, (2010), Persepsi kecemasan yang meningkat dapat menyebabkan rasa nyeri juga meningkat. Pembedahan sangat menekan pasien, ketidakberdayaan, ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian merupakan masalah umum bagi pasien sebelum operasibedah tulang. Terapi non farmakologis yang digunakan untuk mengurangi stres bedah adalah dengan Range of Motion dan relaksasi deep breathing. 5. Jenis Kelamin Laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan dalam merespon nyeri, Smeltzer dan Bare (2012), Studi nyeri oleh Kneale ( 2011); Paller ( 2009); Fillingim (2009); Kindler (2011) menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan lebih peka terhadap nyeri dan derajat nyeri yang lebih besar daripada laki-laki serta menggunakan obat penghilang rasa sakit lebih sering daripada laki – laki Hawthorn & Redmond (1998) dalam Kneale (2011) menyebutkan bahwa laki – laki lebih mampu untuk menahan nyeri tetapi tidak berarti laki – laki mengalami nyeri yang lebih ringan daripada perempuan, ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Smeltzer dan Bare (2012), bahwa fokus pasien terhadap nyeri dapat mempengaruhi persepsi nyerinya.  6. Pemberian Analgetik Setiap pembedahan pasti akan menimbulkan nyeri, nyeri dapat menyebabkan rasa tidak nyaman karena akibat pembedahan seperti bengkak, kekakuan otot dan  hematoma yang menyebabkan nyeri,  setiap pasien mempunyai karakteristik dan respon atas nyeri yang terjadi, nyeri yang muncul memerlukan penanganan yang IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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23   tepat dengan terapi farmakologi maupun non farmakologi. Kualitas nyeri yang terjadi pada setiap pasien akan berbeda beda tergantung respon masing – masing, nyeri yang cenderung terus menerus dan berlangsung lama perlu mendapat pengawasan ketat dari dokter maupun perawat untuk mendapatkan terapi yang tepat dan sesuai dengan kondisi pasien. Terapi analgesik hanya jika di perlukan bila pasien sudah tidak mampu mengatasi nyeri yang terjadi tanpa penggunaan obat anti nyeri, hal ini untuk menjaga stabilisasi dan vital sign pasien dalam batas normal serta obat anti nyeri dilakukan berdasar pencegahan dan interval yang ditentukan bila awitan nyeri dapat diramalkan (Smeltzer & Bare, 2012). 
2.2. Konsep Vital Sign 
2.2.1. Pengertian Vital Sign Tanda vital atau vital sign adalah kelompok dari 4 sampai 6 tanda paling penting yang menunjukkan status fungsi vital tubuh untuk membantu menilai kesehatan fisik seseorang secara umum, memberi petunjuk tentang kemungkinan penyakit, dan menunjukkan kemajuan menuju pemulihan. Rentang normal untuk tanda vital seseorang bervariasi menurut usia, berat badan, jenis kelamin, dan kesehatan secara keseluruhan. Ada empat tanda vital utama: suhu tubuh , tekanan darah,  denyut nadi, dan pernapasan,  (Pearce, 2008) 
2.2.2. Tanda vital normal berdasarkan usia. 1. Tekanan darah. Perasan takut, nyeri dan stress emosi mengakibatkan stimulasi simpatik yang dapat meningkatkan frekuensi darah, curah jantung, dan tahanan vaskuler perifer. Efek stimulasi simpatik meningkatkan tekanan darah. (Potter and   Perry,  2005) IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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24   Tabel 2.1  Klasifikasi tekanan darah berdasar usia di kutip dari Journal of Emergency Medical Services. 
Usia Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) Dewasa normal 90 - 140 mmHg 60 - 90 mmHg  2. Denyut nadi Denyut nadi  adalah aliran darah yang menonjol dan dapat diraba di berbagai tempat pada tubuh. Nadi merupakan indikator status sirkulasi. Faktor neural , mekanik, dan kimia meregulasi kontraksi jantung dan volume sekuncupnya. Perubahan frekuensi isi sekuncup menyebabkan perubahan pada tekanan darah, karakter nadi yang dikaji adalah frekuensi, irama, kekuatan dan  kesamaan. (Potter and Perry, 2005) Tabel 2.2  Frekuensi jantung normal dikutip dari Journal of Emergency Medical Services. 

Usia Frekuensi jantung 
(Denyut/menit) Dewasa normal 60   sampai 100 denyut per menit  3. Respirasi Respirasi adalah mekanisme tubuh menggunakan pertukaran udara atmosfer dengan darah, darah dengan sel, termasuk ventilasi, difusi dan perfusi. (Potter and Perry, 2005) Tabel 2.3 Frekwensi  pernafasan rata – rata normal menurut Journal of Emergency Medical Services. 

                          Usia                        Frekuensi Dewasa (normal) 12 sampai 20 napas per menit IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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25   2.3. Konsep Patah tulang (Fraktur) 

2.3.1. Definisi Patah Tulang (Fraktur) Fraktur adalah kerusakan atau patah tulang yang disebabkan oleh adanya trauma ataupun tenaga fisik. Pada kondisi normal, tulang mampu menahan tekanan, namun jika terjadi penekanan ataupun benturan yang lebih besar dan melebihi kemampuan tulang  untuk  bertahan, maka akan terjadi fraktur  (Garner, 2008; Price&Wilson, 2006). 
2.3.2. Klasifikasi patah tulang (Orthopedi) Menurut Rasjad (2007), Patah tulang dapat di klasifikasikan berdasarkan: 1. Etiologinnya seperti fraktur traumatik, fraktur patologis, fraktur akibat stress yang terjadi akibat trauma terus menerus di suatu tempat 2. Klinnya seperti fraktur terbuka, fraktur tertutup dan fraktur dengan komplikasi 3. Berdasarkan radiologi seperti lokalisasi, konfigurasi, ekstensi dan fragmen 
2.3.3. Tipe patah tulang Menurut Rasjad, (2007), Ada beberapa subtipe fraktur secara klinis antara lain: 1. Fragility fracture Merupakan  fraktur  yang   diakibatkan   oleh  karena trauma minor. misalnya, fraktur yang terjadipada seseorang yang mengalami  osteoporosis, dimana kondisi tulang mengalami kerapuhan. Kecelakaan ataupun  tekanan  yang   kecil  bisa  mengakibatkan fraktur. 2. Pathological fracture Frakturyang diakibatkan oleh struktur tulang yang abnormal. Tipe fraktur patologis misalnya terjadi pada individu yang memiliki penyakit tulang yang IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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26   mengakibatkan tulang mereka rentan terjadi fraktur. Fraktur pada seseorang yang diakibatkan oleh patologi bisa menyebabkan trauma spontan ataupun trauma sekunder. 3. High-energy fraktur High-energy fraktur adalah fraktur yang diakibatkan oleh adanya trauma yang serius, misalnya seseorang yang mengalami kecelakaan jatuh dari atap sehingga tulangnya patah. Stress fracture adalah tipelaindari High-energy fracture, misalnya pada seorang atlet yang mengalami trauma minor yang berulang kali. Kedua tipe fraktur ini terjadi pada orang yang  memiliki struktur tulang yang normal. (Garner, 2008) 
2.3.4. Pembedahan Pada Fraktur  (Orthopedi) Bedah orthopedi adalah suatu tindakan bedah untuk memulihkan kondisi disfungsi muskuloskeletal seperti fraktur yang tidak stabil, deformitas, dislokasi sendi, jaringan nekrosis dan terinfeksi, sindrom kompartemen, serta sistem muskuloskeletal (Brunner & Suddarth,2012). Bedah tulang adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki masalah muskuloskeletal pada tulang, sendi, otot, tendon, dan ligamen yang disebabkan oleh kecelakaan, trauma, cedera, atau kondisi kronis lainnya pada sistem saraf yang terhubung ke tulang belakang, kelainan bawaan, serta permasalahan muskuloskeletal yang disebabkan oleh penuaan.. Kozier, Erb,Berman & Snyder, (2010). Pembedahan juga mempunyai dampak setelah tindakan yaitu terjadinya perubahan kontinuitas jaringan tubuh. Untuk menjaga homeostasis, tubuh melakukan mekanisme untuk segera melakukan pemulihan  pada jaringan  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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27   tubuh yang mengalami perlukaan. Pada proses pemulihan inilah terjadi reaksi kimia dalam tubuh sehingga nyeri dirasakan oleh pasien (Farida dan Ani,2010). Disfungsi muskuloskeletal harus menjalani pembedahan untuk mengembalikan fungsi fisiologis tulang dan memperbaiki fungsi peran pasien  (Smeltzer & Bare, 2012). Menurut Rasjad, (Apley & Solomon, 1995;  Helmi, 2012), prosedur pembedahan yang sering dilakukan pada fraktur adalah  : 1. Reduksi terbuka : melakukan reduksi dan membuat kesejajaran tulang yang patah setelah terlebih dahulu dilakukan diseksi dan pemajanan tulang yang patah 2. Fiksasi interna : stabilisasi tulang patah yang telah direduksi dengan skrup, plat, paku dan pin logam 3. Graft tulang : penggantian jaringan tulang  (graft autolog maupun heterolog) untuk memperbaiki penyembuhan, untuk menstabilisasi atau mengganti tulang yang berpenyakit. 4. Amputasi : penghilangan bagian tubuh 5. Artroplasti : memperbaiki masalah sendi dengan artroskop (suatu alat yang memungkinkan ahli bedah mengoperasi dalamnya sendi tanpa irisan yang besar) atau melalui pembedahan sendi terbuka 6. Menisektomi : eksisi fibrokartilago sendi yang telah rusak 7. Penggantian sendi : penggantian permukaan sendi dengan bahan logam atau sintetis 8. Penggantian sendi total : penggantian kedua permukaan artikuler dalam sendi dengan logam atau sintetis IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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28   9. Transfer tendo : pemindahan insersi tendo untuk memperbaiki fungsi 10. Fasiotomi : pemotongan fasia otot untuk menghilangkan konstriksi otot atau mengurangi kontraktur fasia. 
2.4. Konsep Range of Motion 

2.4.1. Definisi Range of Motion Range of Motion adalah  kemampuan untuk terlibat secara aktif dan sepenuhnya dalam  gerak, berjalan, berlari, duduk, berdiri, mengangkat, mendorong, menarik dan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (ADL). Mobilitas sering dilihat sebagai indikator kondisi kesehatan seseorang, karena akan mempengaruhi fungsi sistem tubuh, terutama pernafasan, jantung, muskuloskeletal, gastrointestinal dan sistem urin. Range of Motion juga  meningkatkan tonus otot, meningkatkan tingkat energi secara fisik dan psikologis, (Lauene & Ladner, 2011). Range of Motion adalah kegiatan yang berpengaruh dan penting dalam pemulihan pasca pembedahan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Selama 24 sampai 48 jam pertama, tujuannya adalah untuk meredakan rasa nyeri dan pencegahan komplikasi pasca pembedahan pada tulang (Smeltzer, 2001). Kegiatan harian memerlukan kerja otot yang dapat membantu mempertahankan kekuatan otot. Pada saat nyeri pasien  tidak dapat melakukan aktivitas  (ADL) ini di sebabkan karena keterbatasan gerak, pergerakan dapat mempertahankan kekuatan otot melalui penggunaan otot yang terus-menerus dengan jalan Range of Motion persendian dengan latihan rentang gerak sendi atau Range of Motion (ROM) (Potter & Perry, 2005). Pemulihan kondisi pada pasca bedah tulang harus IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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29   dilakukan sedini mungkin dan klien mengetahui cara melakukannya dengan benar, maka komplikasi pada tahap pemulihan akan berkurang (Potter & Perry, 2005). Range of Motion dini diartikan sebagai bangun tidur dan atau berjalan sesegera  mungkin setelah pembedahan dan mengurangi risiko terjadinya deep vein thrombosis, pulmonary emboli, bronko pneumoni dan retensi urin (Renkawitz, 2010). 
2.4.2. Tujuan dan Manfaat Range of Motion Range of Motion penting dilakukan dalam pemulihan pasca bedah tulang dengan tujuan mencegah komplikasi dan gangguan yang terjadi akibat tidak dilakukannya Range of Motion. Range of Motion pasca bedah tulang dapat dilakukan 24 sampai 48 jam pertama, fokus yang dilakukan adalah untuk meredakan nyeri dan pencegahan komplikasi pasca bedah tulang (Smeltzer, 2012).  
2.4.3. Metode Range of Motion pasca bedah Range of Motion sangat berkaitan dengan ROM (Range of Motion) yaitu pergerakan pasca pembedahan yaitu metode aktivitas yang dilakukan pasca pembedahan mulai latihan ringan diatas tempat tidur, latihan yang dilakukan menggerakkan extremitas serta gerak sendi (Brunner & Suddarth, 2013).  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS PENGARUH  KOMBINASI RANGE... HERY SASONGKO



30    Gambar 2.4 Simple Range of Motion dan Range of Motion (Brunner & Suddarth , 2013) 
2.4.4. Tahap Range of Motion pasca pembedahan Menurut Brunner & Suddarth, (2013), tahapan dalam melakukan aktivitas extermitas sederhana yaitu dengan : 1. Menggerakkan tangan dan kaki yang bisa ditekuk atau diluruskan 2. Menggerakkan badan lainnya yaitu miring ke kiri atau ke kanan.  3. Menggerakan badan dengan duduk, baik bersandar maupun tidak  4. Duduk di atas tempat tidur dengan kaki yang dijatuhkan atau ditempatkan di lantai sambil digerak-gerakan.  5. Berjalan dengan perlahan.     IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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31   2.4.5. Jenis Range of Motion Menurut Perry & Potter. (2006), Range of Motion di bagi menjadi 2 yaitu :  1. Range of Motion Penuh adalah pergerakan dari fungsi motorik secara penuh dan bebas dalam menjalankan peran sehari-hari (ADL). Range of Motion penuh ini merupakan fungsi saraf motorik volunter dan sensorik untuk dapat mengontrol seluruh area tubuh. 2. Range of Motion Sebagian, adalah ketidakmampuan dalam bergerak secara bebas karena pengaruh adanya gangguan saraf motorik dan sensorik pada tubuh. Range of Motion sebagian dibagi menjadi dua yaitu: 1) Range of Motion temporary adalah kemampuan dalam bergerak dengan batasan yang bersifat sementara. Penyebab utama adalah trauma revelsibe pada sistem muskuloskeletal.. 2) Range of Motion permanent adalah kemampuan dalam bergerak dengan batasan yang bersifat menetap. Penyebabnya adalah rusaknya sistem saraf yang irreversible. 
2.4.6. Katagori Tingkat Kemampuan aktivitas Menurut Perry & Potter (2006), Mobilisi pada pasca bedah tergantung peran serta pasien,  perawat dan fasilitas dalam menjalankan proses Range of Motion di rumah sakit.     IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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32    Tabel 2.4 Katagori Tingkat Kemampuan aktivitas, Perry & Potter. (2006) Tingkat aktivitas Range of Motion Katagori  0 Mampu merawat sendiri secara penuh 1 Mandiri dan memerlukan penggunaan alat 2 Memerlukan bantuan atau pengawasan orang lain 3 Memerlukan bantuan, pengawasan orang lain dan peralatan 4 Sangat tergantung dan tidak dapat melakukan atau berpartisipasi dalam perawatan  
2.4.7. Struktur Sistem Muskuloskeletal yang Mempengaruhi Range of 

Motion Menurut Perry & Potter (2006), Sistem muskuloskeletal yang terjadi pada Range of Motion adalah : 1. Tulang (Skelet) Tulang mempunyai berperan dlm mobilitas, tulang berfungsi sebagai pembentuk rangka, tempat melekatnya otot, sumsum tulang sebagai  pembentuk sel darah, dan pelindung organ dalam. 2. Otot dan Tendon Otot mempunyai peran yang vital dalam tubuh untuk berkontraksi, dan pembentuk tubuh,  mempertahankan sikap dan postur tubuh. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang./jaringan ikat yg melekat pada tempat insersinya sebagai mediator penggerak tulang.  3. Ligament IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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33   Mempunyai fungsi sebagai penghubung antar  tulang dengan tulang atau kartilago  4. Sendi Merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan dan merupakan tempat dua atau lebih ujung tulang bertemu. 5. Syaraf Merupakan reseptor yang mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan dan  penghantar respon dan sensasi pengontrol dari Range of Motion 
2.4.8. Metode Latihan Range of Motion dan Latihan Gerak Sendi (ROM) Menurut Hoeman,(1996) dalam Purwanti,Maliya (2008), Rehabilitasi dengan pendekatan Range of Motion dan latihan gerak sendi merupakan pelayanan dengan pendekatan multidisiplin yang terdiri dari dokter ahli syaraf, dokter rehabilitasi medik, perawat, fisioterapis, terapi occupational, pekerja sosial medik, psikolog serta klien dan keluarga turut berperan. Latihan gerak sendi atau Range of Motion pada pasien pasca bedah orthopedi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, Hoeman, (1996). Berikut ini langkah – langkah gerakan sendi : Fleksi dan Ekstensi Pegelangan Tangan 1. Atur posisi lengan pasien dengan menjauhi sisi tubuh dan siku menekuk dengan lengan. 2. Pegang tangan pasien dengan satu tangan dan tangan yang lain memegang pergelangan tangan pasien. 3. Tekuk tangan pasien kedepan sejauh mungkin. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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34    Gambar 2.5 Fleksi dan Ekstensi Pegelangan Tangan Fleksi dan Ekstensi Siku 1. Atur posisi lengan pasien dengan menjauhi sisi tubuh dengan telapak mengarah ke tubuhnya. 2. Letakkan tangan di atas siku pasien dan pegang tangannya mendekat bahu. 3. Lakukan dan kembalikan ke posisi sebelumnya.  Gambar 2.6 Fleksi dan Ekstensi Siku  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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35   Pronasi dan Supinasi Lengan Bawah 1. Atur  posisi  lengan  bawah  menjauhi  tubuh  pasien  dengan  siku menekuk. 2. Letakkan satu tangan perawat pada pergelangan pasien dan pegang tangan pasien dengan tangan lainnya. 3. Putar lengan bawah pasien sehingga telapaknya menjauhinya. 4. Kembalikan ke posisi semula. 5. Putar lengan bawah pasien sehingga telapak tangannya menghadap ke arahnya. 6. Kembalikan ke posisi semula.  Gambar 2.7 Pronasi dan Supinasi Lengan Bawah Pronasi Fleksi Bahu 1. Atur posisi tangan pasien disisi tubuhnya. 2. Letakkan satu tangan perawat di atas siku pasien dan pegang tangan pasien dengan tangan lainnya. 3. Angkat lengan pasien pada posisi semula. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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36    Gambar 2.8 Pronasi Fleksi Bahu Abduksi dan Adduksi Bahu 1. Atur posisi lengan pasiendi samping badannya. 2. Letakkan satu tangan perawat diatas siku pasien dan pegang tangan pasien dengan tangan lainnya. 3. Gerakkan lengan pasien menjauh dari tubuhnya kearah perawat (Abduksi). 4. Gerakkan lengan pasien mendekati tubuhnya(Adduksi) 5. Kembalikan keposisi semula.      Gambar 2.9 Abduksi dan Adduksi Bahu   IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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37   Rotasi Bahu 1. Atur posisi lengan pasien menjauhi tubuh dengan siku menekuk. 2. Letakkan satu tangan perawat di lengan atas pasien dekat siku dan pegang tangan pasien dengan tangan yang lain. 3. Gerakkan lengan bawah ke bawah sampai menyentuh tempat tidur, telapak tangan menghadap ke bawah. 4. Kembalikan posisi lengan ke posisi semula. 5. Gerakkan lengan bawah ke belakang sampai menyentuh tempat tidur, telapak tangan menghadap ke atas. 6. Kembalikan lengan ke posisi semula.  Gambar 2.10 Rotasi Bahu Fleksi dan Ekstensi Jari-jari kaki 1. Pegang jari-jari kaki pasien dengan satu tangan, sementara tangan lain memegang kaki. 2. Bengkokkan (tekuk) jari-jari kaki ke bawah 3. Luruskan jari-jari kemudian dorong ke belakang. 4. Kembalikan ke posisi semula. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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38    Gambar 2.11 Fleksi dan Ekstensi Jari-jari Infersi dan efersi kaki 1. Pegang separuh bagian atas kaki pasien dengan satu jari dan pegang pergelangan kaki dengan tangan satunya. 2. Putar  kaki  ke  dalam  sehingga  telapak  kaki  menghadap  ke  kaki lainnya. 3. Kembalikan ke posisi semula 4. Putar kaki keluar sehingga bagian telapak kaki menjauhi kaki yang lain. 5. Kembalikan keposisi semula.  Gambar 2.12 Infersi dan efersi kaki IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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39   Fleksi dan ekstensi pergelangan kaki 1. Letakkan  satu  tangan  perawat  pada  telapak  kaki  pasien  dan  satu tangan yang lain di atas pergelangan kaki. Jaga kaki lurus dan rilek. 2. Tekuk pergelangan kaki, arahkan jari-jari kaki ke arah dada pasien. 3. Kembalikan ke posisi semula. 4. Tekuk pergelangan kaki menjauhi dada pasien.  Gambar 2.13 Fleksi dan ekstensi pergelangan kaki Fleksi dan Ekstensi lutut. 1. Letakkan satu tangan di bawah lutut pasien dan pegang tumit pasien dengan tangan yang lain. 2. Angkat kaki, tekuk pada lutut dan pangkal paha. 3. Lanjutkan menekuk lutut ke arah dada sejauh mungkin. 4. Kebawahkan kaki dan luruskan lutut dengan mengangkat kaki ke atas. 5. Kembali ke posisi semula. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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40    Gambar 2.14 Fleksi dan Ekstensi lutut. Rotasi pangkal paha 1. Letakkan satu tangan perawat pada pergelangan kaki dan satu tangan yang lain di atas lutut 2. Putar kaki menjauhi perawat. 3. Putar kaki ke arah perawat. 4. Kembalikan ke posisi semula.  Gambar 2.15 Rotasi pangkal paha   IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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41   Abduksi dan Adduksi pangkal paha. 1. Letakkan satu tangan perawat di bawah lutut pasien dan satu tangan pada tumit. 2. Jaga posisi kaki pasien lurus, angkat kaki kurang lebih 8 cm dari tempat tidur, gerakkan kaki menjauhi badan pasien 3. Gerakkan kaki mendekati badan pasien. 4. Kembalikan ke posisi semula.  Gambar 2.16 Abduksi dan Adduksi pangkal paha. 
2.5. Konsep Teknik Relaksasi Nafas Dalam (Deep Breathing 

Exercise) 

2.5.1. Definisi Teknik Relaksasi Nafas Dalam (Deep Breathing 

Exercise) Teknik relaksasi nafas dalam atau Deep Breathing Exercise  adalah bentuk asuhan keperawatan, yang bertujuan mengajarkan kepada pasien  bagaimana cara melakukan napas dalam, napas lambat (menahan inspirasi secara maksimal) dan cara mengatur napas secara perlahan, efeknya dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi napas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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42   paru dan meningkatkan oksigenasi darah (Smeltzer dan Bare, 2012)  Deep Breathing Exercise  adalah metode bernapas yang frekuensi bernapas kurang dari 10 kali permenit dengan fase ekshalasi yang panjang (Breathesy, 2007). Slow deep breathing adalah gabungan dari metode nafas dalam (Deep Breathing) dan napas lambat sehingga dalam pelaksanaan latihan pasien melakukan nafas dalam dengan frekuensi kurang dari atau sama dengan 10 kali permenit.  
2.5.2. Tujuan dan Manfaat Teknik Relaksasi Nafas Dalam (Deep 

Breathing Exercise) Smeltzer dan Bare (2012) menyatakan bahwa tujuan teknik relaksasi napas dalam adalah untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah atelektasis paru, meningkatkan efesiensi batuk, mengurangi stress baik stress fisik maupun emosional yaitu menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan.  Tujuan utama teknik relaksasi napas dalam untuk menggurangi atau menghilangkan rasa nyeri, membantu penderita untuk relaksasi, meningkatkan kapasitas vital paru, merangsang reflek batuk. Dalam pasca bedah tulang, Deep Breathing Exercise dapat mengurangi kecemasan pada penderita yang menjalani pembedahan dan menurunkan respon nyeri yang dirasakan pasien. 
2.5.3. Metode Teknik Relaksasi Nafas Dalam (Deep Breathing 

Exercise) Tehnis dalam latihan Deep Breathing Exercise,menurut (University of IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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43   Pittsburgh Medical Center, 2003, dalam Tarwoto, 2011) 1. Atur pasien dengan posisi duduk 2. Kedua tangan pasien diletakkan di atas perut 3. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 4. Tahan napas selama 3 detik 5. Kerutkan bibir, keluarkan melalui  mulut dan hembuskan napas secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 6. Ulangi langkah 1 sampai 5 kali selama 15 menit. 7. Latihan deep breathing dilakukan dengan frekuensi 3 kali sehari 
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44    2.6  Keaslian Penelitian 
No Judul Desain 

Penelitian 
Sample dan 

Tehnik sample 
Variable Instrument Analisis Hasil 1 Effectivenes of Deep Breathing Exercise on blood presure among patients with hypertension. Ms,K,Sona Janet and Dr.P.Mangala Gowri (2017) Quasy Experiment Jumlah sampel sebanyak 60 pasien dengan hypertensi  Tehnik Sampling  :  V. Independent : Deep Breathing Exercise  V Dependent : Tekanan darah pada psien dengan hypertensi  Mengetahui tingkat ke normalan tekanan darah   1. Penelitian ini menunjukkan bahwa napas dalam merupakan salah satu  tindakan non farmakologi yang menekan pembiayaan . 2. Metode efektif untuk digunakan dalam menurunkan  tekanan darah pasien pada hipertensi dan meningkatkan kualitas hidup pasien 3. Latihan napas dalam bisa mengurangi penggunaan obat yang digunakan secara rutin sebagai metode komplementer 4. Latihan napas dalam   akan mengurangi efek samping.  2 Pengaruh Tehnik Relaksasi nafas dalam terhadap intensitas nyeri pada pasien post operasi frakture  di ruang Inina Ablu RSUP Prof   Dr. R.D Kandau Manado ( Quasy Experiment Singgle grup, pre post tes design Jumlah sample 20 pasien pasca operasi  Tehnik Sampling  : Random sampling V. Independent : Deep Breathing Exercise  V Dependent : Nyeri Pain Scale  (Numerik Scale) Paired sample t test Hasil pasca intervensi deep breating di dapatkan 11 orang (55%) dengan intensitas nyeri berat (Skala 7-9) dan berkurang menjadi 10 responden dengan intensitas nyeri sedang dan hanya 1 orang yang tidak IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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45   No Judul Desain 
Penelitian 

Sample dan 
Tehnik sample 

Variable Instrument Analisis Hasil Nurdin, Killing & Rottie, (2013) nyeri. 8 orang dengan nyeri sedang (40%) menjadi nyeri ringan. Hanya (5%) atau 1 orang yang menjadi tidak nyeri. terjadi penurunan nyeri yg signifikan pada pasien dengan fraktur (p=0,000)  3 Efficacy of Relaxation Intervention on Pain,Self-Efficacy, and Stress-Related Variables in Patients Following Total Knee Replacement Surgery. (Lim, Yobas & Chen, 2014) Quasy Experiment Singgle grup, pre post tes design Jumlah responden sebanyak 18 orang  Tehnik sampling: Probability sampling V. Independent : Efektivitas tehnik relaksasi  V Dependent : Pain  Penurunan stress   Anova  Paired t test Respon nyeri : Hasil statistik penurunan nyeri yang signifikan pada post intervensi ( F=14,92) P<0.001. Self efficacy dan kecemasan. Hasil uji paired t tes menunjukkan score self efficacy yang signifikan lebih tinggi pada post intervensi ( mean difference – 4,22; SD=4,47; t= - 4,01 ; p = 0.001 ). Hasil kecemasan lebih rendah pada post intervensi sesion ( mean differences 6.67;SD = 9.59; t= 2.95 p=0.009). Pain medication pasca bedah hari ke 2-4 , 7 responden mendapatkan morphine. 9 responden mendapatkan paracetamol. 8 responden mendapatkan tramadol, 2 responden mendapatkan panadeine dan 1 responden IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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46   No Judul Desain 
Penelitian 

Sample dan 
Tehnik sample 

Variable Instrument Analisis Hasil mendapatkan ibuprofen.  4 Pengaruh Range of Motion Dini terhadap Perubahan Tanda Vital pada Pasien Infark Miokard Akut,  (2015)    Eksperimental dengan desain  pre-test-post-test Control Group Design Jumlah responden sebanyak 45 orang  V.Independent : Early Range of Motion V Dependent :  Vital Sign : Tekanan darah Nadi Respirasi - uji paired T-test  Wilcoxon Pada kelompok berpasangan p-value tekanan darah sistol dengan 0,01, tekanan darah diastole 0,01 nadi 0,01, respirasi 0,01 dan suhu 0,01. Pada kelompok tidak berpasangan sesudah perlakuan p-value tekanan darah sistol 0,04, tekanan darah diastole 0,08, nadi 0,01, respirasi 0,05 dan suhu 0,01.  5 Short-term effects of mobilisation with movement in patients with post traumatic stiffness of the knee joint. (Arun Prasad Balasundaram. Sreedevi Sreerama Rajan , 2017) Quasy Experiment pre-post test Design Jumlah sampel 20 pasien dengan trauma dan kekakuan  lutut  Tehnik Sampling  : Random sampling V. Independent  Effek Range of Motion atau latihan jalan  V Dependent : Gerak atau latihan gerak 1. VAS : visual analog scale  2. Mulligan's Mobilisation with Movement (MWM)   Sample sebanyak 20 px yang dilibatkan dari penelitian tersebut :16 px laki laki, 4 px perempuan Usia rata-rata untuk semua pasien adalah 24  sd  36 tahun. Perbedaan skor dari pra perawatan dan  post treatment untuk ROM lutut aktif adalah  pasien mengalami peningkatan ROM pada 3 hari teknik intervensi dengan MWM (Mobilisation With IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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47   No Judul Desain 
Penelitian 

Sample dan 
Tehnik sample 

Variable Instrument Analisis Hasil Movement)  6 Pengaruh Range of Motion (ROM) terhadap intensitas nyeri pada pasien post operasi fraktur ektremitas bawah.  Orien Permana,et al, (2015) Quasy Experiment pre–post test Design   Jenis  Non-Equivalent Control Group Jumlah sampel 30 pasien  Tehnik Sampling  : Purposive sampling  V. Independent  ROM  V Dependent : Nyeri Skala Nyeri VAS ( Numerik Rating Scale) Analisa Dependent t test dan Independent t test.  Hasil pre test adalah 4,71dengan SD 0,560 menurun saat post test menjadi 3,27 dengan SD 0,280. Berdasarkan uji statistik diperoleh ρ value = 0,000 < a (0,05) berarti ada perbedaan yang signifikan antara mean intensitas nyeri sebelum dan sesudah intervensi ROM pada kelompok eksperimen. Hasil menunjukkan nilai p 0,000. Artinya ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa rentang gerak adalah efektif untuk mengurangi rasa sakit.   7 Pengaruh Range of Motion Dini terhadap Perubahan Tingkat Nyeri Klien post Operasi Appendiktomy di Rumah Sakit Baladika Quasy Experiment one group pre-post test   Jumlah sampel : 8 responden  Teknik pengambilan  sampel yang  digunakan  V. Independent: Range of Motion dini  V Dependent : Nyeri Skala Nyeri VAS (Numerik Rating Scale) Analisis  dependent-t test. Kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah dari 8 responden terdapat pengaruh Range of Motion dini terhadap perubahan tingkat nyeri  klien post operasi apendektomi dengan tingkat IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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48   No Judul Desain 
Penelitian 

Sample dan 
Tehnik sample 

Variable Instrument Analisis Hasil Husada  Jember,  Pristahayuningtyas, et al, (2016)  adalah Consecutive Sampling.       signifikasi 95% (a = 0,05). p=0,000 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara skala  nyeri  sebelum dan  setelah  dilakukan  Range of Motion  dini dengan skala nyeri  dan  hasil  rerata  penurunan  skala  nyeri klien sebelum dan setelah dilakukan Range of Motion dini  adalah  dari  rerata  7,75  yang  termasuk kategori  skala  nyeri  berat  menjadi  5,62  yang termasuk kategori skala nyeri sedang.  8 Efektivitas Ambulasi Dini terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Post Operasi Laparatomi di RSUD Kudus, Yuni Rustianawati, et al, (2013)   Quasi Ekperimen Non Equivalent Control Group. Jumlah sampel:    Tehnik pengambilan sample : Accidental Sampling V. Independent: Range of Motion dan Ambulasi dini  V Dependent : Nyeri  Skala Nyeri Independent Samples T test.   Hasil penelitian di dapatkan : hari ke 1 didapatkan nilai p value = 0.009, hari ke 2 didapatkan nilai p value 0.000 dan hari ke 3 didapatkan nilai p value 0.000. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata intensitas nyeri hari ke 1, 2 dan 3 antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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49   No Judul Desain 
Penelitian 

Sample dan 
Tehnik sample 

Variable Instrument Analisis Hasil 9 Effect of deep breathing technique on anxiety, pain and vital signs in patients undergoing bone marrow aspiration - A randomized clinical trial.  Seyedeh Esmat Hosseini, (2016)  Jumlah sample :   Tehnik pengambilan sample : Randomized control trial V. Independent:  Deep breathing tehnique  V Dependent : Kecemasan Nyeri Vital Sign  Spielberger State Anxiety Inventory (SAI)   Visual Analogue Scale (VAS)  Perbandingan kecemasan dan variabel nyeri pada kelompok intervensi menunjukkan kecemasan lebih rendah dari kelompok kontrol, dan perbedaan ini signifikan (P = 0,018 dan P < 0001). Perbandingan tanda vital DBT menunjukkan penurunan vitalitas  setelah intervensi.  
 10 The effect of early mobilization protocols onpost operative outcomes following abdominal and thoracic surgery: A systematic review,  Tanya Castelino, MD, et al,  (2015) Case study Tehnik Sampling  : Random sampling V Independent :Effect of early mobilization protocols  V Dependent : Outcomes following abdominal and thoracic Surgery Downs and Black tool.   Empat studi dalam operasi perut (3 RCT dan 1 studi observasi retrospektif) diidentifikasi. Tidak satupun dari 5 penelitian yang mengevaluasi komplikasi pasca operasi melaporkan perbedaan antar kelompok. Satu dari empat penelitian yang menyelidiki lama tinggal menunjukkan penurunan yang signifikan pada kelompok intervensi. Satu dari tiga penelitian yang menyelidiki fungsi gastrointestinal melaporkan perbedaan yang menguntungkan kelompok intervensi. Satu dari 4 penelitian yang mengevaluasi hasil berbasis IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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50   No Judul Desain 
Penelitian 

Sample dan 
Tehnik sample 

Variable Instrument Analisis Hasil kinerja melaporkan perbedaan yang menguntungkan kelompok intervensi. Satu dari 5 studi yang mengevaluasi hasil yang dilaporkan pasien menunjukkan perbedaan yang menguntungkan kelompok intervensi.  11 Effect of mobilization with movement on pain and Range of Motion in patiens with unilateral shoulder impingement syndrome,  Delgado-Gil et al, (2014). A.randomized control trial    Double-blinded, randomized controlled trial    Jumlah sampel : 42 pasien  Tehnik pengambilan sample :    V Independent: 1. Mobilization with movement 2. ROM 3. Pain  V Dependent : Unilateral shoulder impingement syndrome Observasi  Kolmogorov-Smirnov Test  ANOVA Analisis varians 2 × 2 menunjukkan interaksi kelompok intervensi signifikan pada intensitas nyeri selama fleksi bahu (F = 7.054, P = .011), fleksi bahu tanpa rasa sakit (F = 32.853, P b .001), fleksi bahu maksimum (F = 18.791 P b .01) dan rotasi luar bahu (F = 7,950, P b .01) yang mendukung kelompok MWM.  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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51   No Judul Desain 
Penelitian 

Sample dan 
Tehnik sample 

Variable Instrument Analisis Hasil 12 Pengaruh tehnik relaksasi dan distraksi terhadap perubahan intensitas nyeri pada pasien post operasi di ruang Irinina A Atas RSUP Prof. DR.R. Kandou Manado, Stania F. Y. Rampengan, (2014) Quasi Ekperimen pre test-post test design  Accidental sampling. Jumlah sampel :  30 responden V Independent : Tehnik relaksasi dan Distraksi  V Dependent : Intensitas nyeri Wong-Baker Faces Pain Rating Scale 
 

Analisis univariat dan  Analisis bivariat.  Uji wilcoxon         Hasil penelitian terhadap 15 responden sebelum dilakukan teknik relaksasi didapatkan hasil sebagian besar responden mengalami intensitas nyeri lebih nyeri yaitu sebanyak 6 orang (40%), intensitas nyeri sedikit lebih nyeri sebanyak 4 orang (26,7%), intensitas nyeri sangat nyeri 3 orang (20%)  dan intensitas nyeri sedikit nyeri sebanyak 2 orang  (13,3%). Setelah dilakukan teknik relaksasi, sebanyak 2 responden menyatakan tidak mengalami nyeri dan tidak ada responden yang mengalami intensitas nyeri sangat nyeri  dan intensitas nyeri lebih nyeri.  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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52   No Judul Desain 
Penelitian 

Sample dan 
Tehnik sample 

Variable Instrument Analisis Hasil 13 Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pelaksanaan Rentang  Gerak Sendi Aktif Post Operasi  Pada Pasien Fraktur Ekstremitas di Ruang Bedah Trauma CenterRSUP DR. M. Djamil Padang, Vivi Oktasari, et al, (2013).  Quasi Eksperimen Post-test Only Control Group Design.  Teknik accidental sampling.   Responden sebanyak 20 orang           V Independent : Pengaruh Pendidikan Kesehatan  V Dependent : -                   Analisa data   t independent t-test. Hasil penelitian didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada skor pengetahuan (p=0,000), skor pelaksanaan (p=0,000) antara pasien yang diberikan pendidikan kesehatan dan pasien yang tidak diberikan pendidikan kesehatan.     IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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53   No Judul Desain 
Penelitian 

Sample dan 
Tehnik sample 

Variable Instrument Analisis Hasil 14 The characteristic of patiens with femoral fracture in department of orthopaedic and traumatology Rsu Dr Soetomo Surabaya,  Riswanda Noorisa, Dwi Apriliwati, Abdul Aziz, Sulis Bayu Sentono,  (2017)              Penelitian Observasional               112 subyek responden  dengan fraktur femur              - Observasi                         -                   Kasus yang paling umum dari fraktur, terjadi pada usia 15-24 dengan 40 kasus (36%). Sebagian besar kasus didominasi oleh jenis kelamin pria (72%). Kecelakaan lalu lintas (92%) merupakan penyebab utama patah tulang, yang sebagian besar terjadi di jalan (92%) pada pukul 06:01 sampai pukul 12:00 A.M (28%). Luka tertutup (71%) umumnya ditemukan di fraktur femur. Jenis yang paling umum dari fraktur femur memiliki luka tertutup (71%) dan terletak di kolom tulang paha (46%). Kasus yang paling umum dari fraktur femur yang terjadi pada laki-laki pada usia produktif akibat cedera kecelakaan lalu lintas.  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS PENGARUH  KOMBINASI RANGE... HERY SASONGKO



54   No Judul Desain 
Penelitian 

Sample dan 
Tehnik sample 

Variable Instrument Analisis Hasil 15 Theeffectofusingarelaxationtapeonpulse,respiration,blood pressureandanxiety levelsofsurgicalpatients, Yi-LiKo,Pi Chu Lin (2011) Quasy -experiment  A one-group pre test–post  test Average ageof80patients V Independent : Effectofusingarelaxation, pulse, respiration and blood presure   V Dependent : Anxiety  The State-Trait Anxiety Inventory  (STAI)   Observasio nal Vital sign Paired t-test  and  one-way Anova Hasilnya menunjukkan bahwa relaksasi secara signifikan mengurangi kecemasan dan tanda vital yang terkait dengan kecemasan pada pasien bedah. Setelah pasien mendengar rekaman relaksasi, laju pernafasan mereka turun dari 18,4 (SD 6,9) menjadi -17,8 (SD 7,4), denyut nadi turun dari 81,9 (SD 33,5) - (SD 33, 7), tekanan darah Nilai sistolik menurun dari 125,4 (SD 16) mmHg - 121,5 (SD 13,4) mmHg dan skor STAI turun dari 50,9 (SD 11,1) menjadi 41,1 (SD 9,8). Mereka semua menunjukkan perbedaan yang signifikan (p <0,05). Selama di rumah sakit, bahwa tingkat STAI dapat dikurangi lebih besar dengan meningkatkan jumlah sesi mendengarkan suara musik dan suara alam  (F=14,1,p <0,001). IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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55   No Judul Desain 
Penelitian 

Sample dan 
Tehnik sample 

Variable Instrument Analisis Hasil 16 Chiang, L. (2012). The effect of music and nature sounds on cancer pain and anxiety in hospice cancer patients. Frances Payne Bolton School of Nursing Case Western Reserve University.  randomized controlled trial Sampel : 117 pasien kanker di ruang rawat inap Tehnik sampling: Cluster sampling V. Independen : musik dansuara alam V. Dependen : Nyeri  Ansietas  Nyeri menggunakan VAS (Visual Analog Scale)  Ansietas menggunakan VAS (Visual Analog Scale)  Data dianalisa menggunakan multipel regresi  dan  ANOVA Hasil penelitian menunjukkan pada hari pertama pretest, tiga kelompok intervensi mempunyai hubungan yang signifikan dengan penurunan nyeri dan ansietas dibandingkan dengan kelompok control  p< .001. Musik dan kombinasinya mempunyai efek yang sedang sampai tinggi terhadap nyeri dan ansietas tetapu suara alam mempunyai efek yang sedang sampai tinggi  terhadap nyeri dan berefek rendah sampai tinggi terhadap ansietas.  
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  56                BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL  

3.1. Kerangka Konseptual  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan :         : Di ukur                       :Tidak di ukur         Gambar 3.1 Kerangka KonseptualPasien Pasca Bedah Orthopedi Nyeri Range of Motion Koping (+) Aktivitas fisik Thalamus Kognitif (+) Deep Breathing ( DBE ) Koping (+) Relaksasi Peningkatan aktivasi gel alfa di otak Konsumsi oksigen  meningkat β Endorphine  Nyeri  Tanda vital ( TD,Nadi,RR) dalam ambang batas normal  Katekolamin   HipotalamusCRF Hipofisis Anterior  Medula Adrenal  HPA Axis IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 57                Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise merupakan kombinasi intervensi terapi yang mampu menurunkan nyeri pada pasien pasca bedah orthopedi dengan lebih baik. Dewasa ini terapi dan intervensi non farmakologi menjadi pilihan dalam penanganan nyeri. Nyeri pasca bedah orthopedi merupakan nyeri karena prosedur bedah dan efek samping dari pembedahan itu sendiri. Efek samping yang pasti terjadi adalah nyeri akut dan gangguan vital sign seperti terjadinya perubahan respirasi, nadi serta tekanan darah.  Impuls nyeri diatur secara sistematis oleh saraf pusat. Aktivitas dari neuron sensori dan serabut desenden dari otak mengatur mekanisme pertahanan. Neuron Delta A dan C melepaskan zat C, melepaskan zat P dengan mekanisme mempertahankan kondisi nyeri dan mekano reseptor, neuron beta-A melepaskan neurotransmiter  sebagai penghambat. Pesan distimulasi oleh mekano reseptor oleh serabut delta A dan serabut C, maka kontrol gerbang akan terbuka dan tubuh mempersepsikan sensasi nyeri. Impuls nyeri dihantarkan ke otak, yang dapat di pusat kortek untuk memodifikasi respon nyeri. Mekanisme pada saraf desenden mengeluarkan  opiat endogen yaitu endorfin dan dinorfin yang digunakan untuk menekan nyeri dari tubuh.  Pelepasan endorfin akan meningkat saat relaksasi dalam melakukan Range of Motion dan Deep Breathing Exercise sehingga akan menghambat pelepasan substansi yang dilepaskan oleh neuron delta-A dan C yang mempersepsikan nyeri sehingga masukan yang dominan berasal dari serabut beta – A yang akan menutup mekanisme pertahanan  maka pesan yang disampaikan di korteks adalah stimulasi modulasi untuk menurunkan nyeri.  Tehnik ini bila dilakukan secara benar dan dilakukan dalam kurun waktu yang teratur dapat IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 58                meningkatkan konsumsi oksigen, frekuensi pernafasan, frekuensi jantung, ketegangan otot dan mengembalikan fungsi vital sign dalam batas normal. Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise / tehnik relaksasi nafas dalam akan memudahkan perawat untuk melatih ROM (Range of Motion) pada pasien pasca bedah orthopedi, ini disebabkan dengan latihan gerak sendi memungkinkan pasien dapat melakukannya dengan bebas tanpa harus takut dengan nyeri akibat latihan tersebut. Range of Motion (ROM) merupakan cara agar terjadi relaksasi sendi, otot dan jaringan di sekitar fungsi gerak, penggunaan tehnik relaksasi nafas dalam akan membantu untuk memperbaiki fungsi sirkulasi dan oksigenasi jaringan serta meningkatkan Endorfin yang berfungsi sebagai mediator peningkatan relaksasi sehingga terjadi penurunan nyeri dan Katekolamin mempengaruhi tanda vital (tekanan darah, nadi dan respirasi), hormon ini diproduksi oleh medula adrenal melalui mekanisme HPA Axis dan di harapkan tanda vital dalam ambang batas normal.  
3.2. HipotesisPenelitian 1. Ada pengaruh kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) terhadap nyeri pasien pasca bedah orthopedi 2. Ada pengaruh kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) terhadap tanda vital pasien pasca bedah orthopedi IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  59                 BAB 4 

METODE PENELITIAN  
4.1. DesainPenelitian Jenis penelitian ini adalah Quasy Experimental Design dengan rancangan penelitian pre-post test with control group untuk membandingkan pengaruh intervensi yang diberikan pada kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol pada saat sebelum dan setelah pemberian intervensi. Pelaksanaan penelitian ini, kelompok perlakuan mendapatkan intervensi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise, untuk kelompok kontrol mendapat tindakan standar (Range of Motion) di ruang rawat inap. Kedua kelompok dilakukan pengukuran terhadap variabel nyeri dan tanda vital pada saat sebelum dan setelah intervensi. Rancangan penelitian digambarkan sebagai berikut: Tabel 4.1 Rancangan penelitian Quasy-Experiment 

 
 
 
   (Sumber: Nursalam, 2014) Subjek Pre-test Perlakuan Post-test Kelompok-A Kelompok-B OO   Waktu 1 I Terapi standart rawat inap  Waktu 2 OI-A OI-B   Waktu 3 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS PENGARUH  KOMBINASI RANGE... HERY SASONGKO



  60                    Keterangan: K-A  :  Subjek (pasien pasca bedah orthopedi) yang diberi perlakuan Range of Motion dan Deep Breathing Exercise K-B  : Subjek (pasien pasca bedah orthopedi) yang dikontrol O      : Observasi nyeri dan tanda vital sebelum intervensi pada kelompok kontrol dan perlakuan I        : Intervensi kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise pada kelompok perlakuan. OI-A : Observasi skala nyeri dan tanda vital sesudah intervensi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise pada kelompok perlakuan OI-B : Observasi skala nyeri dan tanda vital sesudah intervensi terapi standar (Range of Motion) pada kelompok kontrol 
 

4.2. Populasi. Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi Populasi adalah sekelompok subyek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien pasca bedah orthopedi emergency dan elektif yang dirawat di kamar operasi IGD dan GBPT dengan diagnosa fracture lower extremity dan  upper extremity di dapatkan 300 pasien dengan rata rata perbulan terdapat 23 pasien yang dilakukan pembedahan Open Reduction Internal Fixasi (ORIF) untuk mengembalikan fungsi gerak akibat fraktur. (Noorisa,Apriliwati,Aziz,Sentono, 2017) 
4.2.2 Sampel Penelitian ini menggunakan sample pasien dengan pasca bedah orthopedi  yang memenuhi kriteria penelitian. Bagian dari sample adalah populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subyek penelitian melalui sampling (Notoatmojo, 2015). Penentuan Besar sampel ditentukan berdasarkan estimasi untuk menguji hipotesis yang diperlukan sesuai dengan desain yang telah IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  61                    ditentukan dihitung berdasarkan rumus uji hipotesis beda proporsi dua kelompok (Dahlan, 2013).         n1=n2 = 2  Keterangan : n : Besar sampel. Zα  : Deviat baku alfa (kesalahan tipe I ditetapkan 5% sehingga (Zα = 1,96). Z β : Deviat baku beta (kesalahan tipe II sebesar 10% maka (Zβ = 1,28). S : Simpangan baku gabungan penelitian sebelumnya(Shineet al., 2016). X1-X2  : Selisih minimal rerata yang dianggap bermakna.  Berdasarkan penelitian sebelumnya didapatkan simpangan baku gabungan sebesar 20 maka sampel yang dibutuhkan adalah (Shine , 2016).        2 n1=n2 = 2   = 20,9 =21  Untuk menghindari adanya sampel yang drop out maka dilakukan koreksi sebesar 10%  (Sastroasmoro, 2011), maka besar sampel yang dibutuhkan adalah adalah  n’ / 1-f = n =  23,2 = 23  Keterangan : n : perkiraaan besar sampel yang dihitung.  f : perkiraan porporsi dropout. Jadi besar sampel yang dibutuhkan pada setiap kelompok (kelompok intervensi dan kelompok kontrol) adalah 23 responden, sehingga jumlah total (Zα + Zβ) S X1 - X2 (1,96+1,28) 20 20 IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  62                    sampel pada penelitian ini adalah 46 responden. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan kriteria inklusi dan eklusi sebagai berikut : 1. Kriteria Inklusi 1) Pasien pasca pembedahan fraktur elektif dan emergency 2) Fraktur non patologis / penyakit pada tulang 3) Pasien dengan fraktur ektremitas atas atau ektremitas bawah dengan intensitas nyeri ringan sampai berat sekali 4) Pasien pasca bedah ORIF (Open Reduction Internal Fixasi)  pada fraktur ektremitas atas maupun bawah tanpa operasi penyerta lainnya 5) Berusia 21 – 50 tahun 6) Pasien dengan GCS 456 saat dilakukan pengkajian maupun intervensi 7) Pasien baru atau pasien pertama kali dilakukan pembedahan dan bukan pasien re – open pembedahan 8) Jenis analgetik yang diberikan adalah ketorolak 2. Kriteria Eklusi 1) Pasien pasca bedah sendi, kartilago dan pembuluh darah (vasculer) 2) Pasien dengan multi fraktur 3) Pasien dengan cedera otak sedang sampai berat 4) Komplikasi pasca pembedahan, seperti gangguan hemodinamik, perdarahan atau nyeri hebat dan gangguan kesadaran. 3. Kriteria drop out 1) Pasien rencana KRS 2) Pasien memutuskan untuk berhenti dari intervensi penelitian IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  63                    4.2.3 Sampling Pengambilan sampel menggunakan Non-Probability sampling jenis consecutive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini merupakan jenis probabilitas yang paling sederhana. Untuk mencapai sampling ini, setiap elemen diseleksi sesuai dengan keinginan peneliti/sesuai kriteria inklusi (Nursalam, 2014). IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  64                    4.3. Kerangka Operasional Kerangka operasional adalah langkah-langkah dalam aktivitas ilmiah, mulai dari penetapan populasi, sampel, dan seterusnya, yaitu kegiatan sejak awal dilaksanakannya penelitian (Nursalam, 2013). 
 

 

  
                Gambar 4.1 Kerangka operasional Pengaruh Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terhadap Nyeri dan Tanda vital Pasien Pasca Bedah Orthopedi. Populasi Pasien pasca bedah orthopedi di Ruang Observasi Intensif lantai 3 IGD, Bedah Flamboyan dan Bedah Gladiol di RSU Dr Soetomo Surabaya sebanyak 300 pasien dan rata-rata 23 pasien perbulan 

Consecutive Sampling 

Sampel: Pasien pasca bedah orthopedi yang dirawat di Ruang Observasi Intensif  IGD lt 3, Ruang bedah Flamboyan dan Ruang bedah Gladiol RSU Dr Soetomo Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi dan eklusi Mathcing 1. Usia 2. Jenis kelamin 3. Pemberian analgetik (Ketorolak)  Kelompok Perlakuan (n=23) Kelompok Kontrol (n=23) 
Pre-test : Mengkaji karakteristik responden, Mengukur skala nyeri dan observasi vital sign kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

Post-test  : Mengukur skala nyeri dan observasi vital sign (tekanan darah, nadi dan respirasi) kelompok intervensi dan kelompok kontrol Analisis Data: Deskriptif (mean dan standart deviasi (SD); Inferensial (uji normalitas,  uji kesetaraan, Uji Paired t test dan Manova) Penyajian Hasil penelitian Kesimpulan Membagi responden ke dalam dua kelompok  yaitu Perlakuan dan Kontrol dengan masing-masing n = 23 Kombinasi ROM (Range Of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) Terapi standart di ruang rawat inap IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  65                    4.4. Variabel Penelitian 

4.4.1 Variabel Independen Variabel bebas (Independen) pada penelitian ini adalah: Kombinasi Range of Motion (ROM) dan Deep Breathing Exercise (DBE) 
4.4.2 Variabel Dependen Variabel terikat (Dependen) pada penelitian ini adalah: 1. Nyeri 2. Tanda Vital   
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  66                    4.5. Definisi Operasional 

Tabel 4.2 Definisi operasional Pengaruh Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terhadap Nyeri 
dan Tanda Vital  Pasien Pasca Bedah Orthopedi. 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor Variable Independent : Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise Pemberian intervensi melalui latihan gerak sendi(Range of Motion) dan Latihan Nafas Dalam (Deep Breathing Exercise) pada pasien dalam kurun waktu yang sama yaitu pasien melakukan latihan nafas dalam dengan cara menarik nafas dari hidung dengan hitungan 1,2,3 kemudian tahan selama 3-5 detik laluhembuskan melalui mulut secara perlahan). Dan peneliti memberikan latihan Range of Motion dengan latihan gerak sendi pada extremitas yang telah dilakukan Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise dapat terlaksana dengan baik melalui pendampingan dari peneliti selama 25 menit pada sesi 1 dan diulang pada sesi ke 2 selama 20 menit dengan interval selama 4 jam meliputi : 
Pembukaan :  1. Salam  2. Tujuan kegiatan 3. Kontrak waktu  
Isi : Sesi 1 : Melakukan latihan Range of Motion dan Deep Breathing Exercise pada pasien selama 25 menit dengan di latih peneliti. SAK/SOP - - 
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  67                    Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor tindakan ORIF. Sesi 2 : Melakukan latihan Range of Motion dan Deep Breathing Exercise secara mandiri tanpa dilatih tetapi di dampingi peneliti selama 20 menit Dependen Nyeri VAS Bourbonis. (2002)  Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial pasca bedah orthopedi   Pengamatan Subyektif dan obyektif 
Tidak Nyeri 1. Tidak mengeluh nyeri 2. Ekspresi wajah tampak nyaman. 3. Penderita dapat bergerak tanpa mengeluh nyeri. 4. Penderita dapat tertawa dan tersenyum. 5. Penderita dapat beristirahat 6. Penderita tampak segar. 

Nyeri Ringan 1. Penderita menyatakan nyeri tapi masih bisa dijak bicara. 2. Penderita masih bisa tersenyum. 3. Penderita dapat bergerak dengan perasaan nyeri yang masih dapat ditahan 
Nyeri Sedang 1. Penderita mengungkapakan rasa nyeri Visual Analog Scale(VAS)  Rasio  Ditetapkan dalam rentang skala 0-10. Semakin tinggi nilai skala Menunjukkan nyeri yang semakin berat IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  68                    Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 2. Tampak wajah cemberut dan memicingkan mata dan dahi menahan rasa nyeri. 3. Aktivitas penderita hanya ditempat tidur 4. Penderita tampak menahan dan tidak bisa bicara banyak. 5. Penderita tampak lelah. 6. Penderita mengatakan agak sulit beristirahat. 
Nyeri berat / berat sekali 1. Penderita mengatakan sangat nyeri. 2. Tiap beraktivitas menimbulkan nyeri hebat. 3. Ekspresi wajah menyeringai dan mengaduh. 4. Penderita hampir tidak mampu mengungkapkan rasa sakit karena saking nyerinya. 5. Penderita menyeringai 6. Penderita mengelurkan air mata. 7. Penderita tidak dapat beristirahat. Tanda Vital (Vital Sign) Tanda vital atau vital sign adalah kelompok dari 4 sampai 6 tanda penting Penilaian terhadap Tanda Vital  1. Tekanan darah  2. Respirasi  Spygmomanometer dan Rasio Tekanan darah, nadi, dan pernafasan yang IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  69                    Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor  yang menunjukkan status fungsi vital tubuh. Rentang normal untuk tanda vital seseorang bervariasi menurut usia, berat badan, jenis kelamin, dan kesehatan secara keseluruhan. Ada empat tanda vital utama: suhu , tekanan darah,  nadi dan pernapasan,  (Pearce, 2008) 3. Nadi  
 

Stestoscope didapatkan dari Hasil pengukuran  
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS PENGARUH  KOMBINASI RANGE... HERY SASONGKO



 70                    4.6. Alat dan BahanPenelitian Menurut Arikunto, (2006), Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Instrument dalam penelitian ini adalah kombinasi intervensi gerak sendi (ROM) dan  teknik relaksasi nafas dalam (DBE) dengan menggunakan SAK (Satuan Acara Kegiatan) dan SOP (Standart Operasional Prosedur) (Priharjo, 2004). Kelompok kombinasi gerak sendi (ROM) dan relaksasi nafas dalam (DBE) di berikan intervensi dengan lama waktu kurang lebih 25 menit untuk sesi 1 dan diulang selama 20 menit di sesi kedua dengan interval 4 jam setelah sesi 1 dilakukan, dalam sehari dilakukan dua kali pasca bedah orthopedi pada hari ke 1 (2 jam setelah pasien di pindah ke ruang rawat inap), peralatan yang digunakan untuk observasi tanda vital (vital sign) menggunakan spygmomanometer dan stestoscope. 
4.7. Instrumen Penelitian Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan variabel dependent yang akan diteliti yaitu : 1. Nyeri Nyeri di ukur menggunakan Visual Analog Scale (VAS) yang diberikan sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi ataupun  kelompok kontrol. Skala nyeri pada pengukuran ini di harapkan pasien bisa memilih nyeri yang dirasakan dari skala 0 sampai 10. (Smeltzer & Bare, 2012), Instrument dalam penelitian ini menggunakan skala rasio yang digunakan untuk menilai range nyeri pada pasien pasca bedah orthopedi. Skor yang digunakan adalah Nilai IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 71                    0 Tidak Nyeri, Nilai 1 – 3 Nyeri ringan, Nilai 4 – 6 Nyeri sedang, Nilai 7 – 10 Nyeri berat. 2. Tanda Vital (Vital Sign) Tanda vital seseorang bervariasi menurut usia, berat badan, jenis kelamin, dan kesehatan secara keseluruhan. Ada empat tanda vital utama: suhu tubuh , tekanan darah, denyut nadi dan pernapasan (Pearce, 2009). Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu skala pengukuran yang memiliki rentangan (jarak) kedua titik yang sudah diketahui, (Nursalam, 2008). Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah tekanan darah, nadi dan respirasi.  
4.8. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Ruang Observasi Intensif IGD lantai 3, bedah Flamboyan dan bedah Gladiol di RSU Dr Soetomo Surabaya. Rumah Sakit Umum Dr Soetomo Surabaya merupakan rumah sakit pendidikan yang dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan rumah sakit tipe A sebagai rujukkan dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan rumah sakit. RSU Dr Soetomo terletak di kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dan menjadi rujukan utama untuk Indonesia bagian timur. Kompleksitas kasus yang terdapat di rumah sakit ini sangat beragam, terutama dalam kasus bedah akibat patah tulang. Penelitian di bidang keperawatan sangat penting dilakukan di rumah sakit ini karena wawasan keperawatan diperlukan untuk pengembangan ilmu di bidang kesehatan terutama di bidang pelayanan rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Riset dan pengembangan penelitian tentang kombinasi IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 72                    intervensi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise merupakan hal baru sebagai intervensi keperawatan pada pasien pasca bedah orthopedi. Penelitian mengenai kombinasi intervensi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise juga belum pernah dilakukan di rumah sakit ini, harapannya hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan kombinasi intervensi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise dalam keperawatan terutama untuk manajemen nyeri pasca bedah orthopedi. Pengumpulan data selama bulan Januari sampai Desember 2017 jumlah sample yang di dapat sebanyak 23 pasien (Laporan tahunan Dept / SMF Orthopedi dan Traumatologi FK Unair / RSU Dr Soetomo Surabaya, 2017) 
4.9. Prosedur Pengumpulan Data Langkah langkah pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:  
4.9.1. Prosedur Administrasi  1) Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan dan meminta surat pengambilan data pendahuluan di sekretariat S2 di FKP Universitas Airlangga yang ditujukan kepada Litbang RSU Dr Soetomo sebagai tempat pengambilan data pendahuluan dan penelitian. 2) Melakukan pemberitahuan tempat penelitian dan sosialisasi rencana penelitian kepada kepala ruangan dan perawat Ruang Observasi Intensif lantai 3 IGD, Bedah Flamboyan dan Bedah Gladiol sebagai tempat penelitian dilakukan. 3) Persamaan persepsi dengan team ruangan untuk memberikan penjelasan IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 73                    terkait penelitian dan prosedur penelitian yang akan di lakukan. 
4.9.2. Prosedur Pelaksanaan Identifikasi pasien sebelum pembedahan orthopedi dilakukan yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi di Ruang Observasi Intensif lantai 3 IGD, ruang rawat inap Bedah Flamboyan dan Bedah Gladiol di Rumah Sakit Umum Dr Soetomo 1) Pasca bedah orthopedi dari GBPT dan IGD  dan sudah berada di ruang rawat, peneliti menjelaskan tujuan penelitian, manfaat serta prosedur penelitian dan meminta pasien menandatangani lembar informed consent untuk menjadi responden penelitian.  2) Responden dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok perlakuan  (I) dan kelompok kontrol (O) sesuai dengan pasien di rawat,  kelompok intervensi dan kontrol dipilih dari rawat inap yang sama untuk menghindari bias perlakuan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.  3) Pengelompokkan nyeri berat, sedang dan ringan kepada masing-masing kelompok dengan teknik matching yaitu dengan berdasar usia, jenis kelamin dan analgesik yang diberikan. Pengelompokkan tersebut mempunyai tujuan untuk homogenitas responden dari tiap kelompok yaitu kontrol dan intervensi dengan dibantu oleh asisten peneliti dengan kriteria yang telah diberi pelatihan dengan  SAP dan SAK peneliti 4) Observasi nyeri dan tanda vital dilakukan 4 jam setelah pemberian analgetik, ini disebabkan paruh waktu pemberian analgesik selama 6 jam pada 2 kelompok dan perlakuan dilakukan 2 sesi dalam 1 hari. 5) Intervensi kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol terpisah IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 74                    6) Kelompok kontrol dan intervensi dilakukan observasi tanda vital pada hari, waktu dan jam yg sama dalam satu hari. 7) Penelitian dilakukan pada hari pertama pasca bedah. 
1.    Kelompok intervesi dan perlakuan 1) Pengkajian karakteristik responden kelompok intervensi  2) Menutup ruang sekitar pasien dengan menggunakan sampiran   3) SAK di gunakan untuk  pelaksanaan Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise pada responden 4) Penjelaskan kepada responden tentang cara pengisian kuesioner dan instrumen nyeri VAS (Visual Analog Scale). 5) Pengkajian karakteristik responden oleh peneliti  6) Menunjukkan kepada responden tentang lembar VAS (Visual Analog Scale) yang akan di isi dan responden di minta menunjukkan tingkat nyerinya di lembar skala nyeri 0 – 10. 7) Peneliti memberi kesempatan pasien untuk melakukan latihan gerak sendi (Range of Motion) dan nafas dalam (DBE) dengan bantuan peneliti atau perawat ruangan yang telah mendapat edukasi dari peneliti . 8) Responden mulai melakukan prosedur Deep Breathing Exercise dan Range of Motion aktif berdasarkan lokasi pembedahan di extremitas atas ataupun bawah berdasar SPO yang telah di buat peneliti. 9) Terapi berlangsung selama ± 25 menit di sesi 1, dan di ulang 4 jam setelah sesi 1 selama 20 menit, terapi dilakukan 2 kali sehari dalam 1 hari pasca bedah. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 75                    10) Setelah selesai melakukan informasi, edukasi dan latihan sesi pertama kombinasi Deep Breathing Exercise dan latihan Range of Motion, responden diminta untuk istirahat sejenak untuk selanjutnya mengikuti sesi ke dua setelah 4 jam dari sesi pertama. 11) Observasi nyeri dilakukan sesaat setelah intervensi.  12) Kontrak waktu dengan responden untuk intervensi sesi ke 2. 
2 Kelompok Kontrol 1) Kaji karakteristik responden kelompok kontrol 2) Menutup ruang sekitar pasien dengan menggunakan sampiran   3) Penjelaskan kepada responden tentang cara pengisian kuesioner dan instrumen nyeri VAS (Visual Analog  Scale). 4) Pengkajian karakteristik responden oleh peneliti  5) Menunjukkan kepada responden tentang lembar VAS (VisualAnalog Scale) yang akan di isi dan responden di minta menunjukkan tingkat nyerinya di lembar skala nyeri 0 – 10. 6) Responden mendapatkan terapi standart dari ruangan tentang cara mengatasi nyeri non farmakologi 7) Peneliti memberi kesempatan pasien untuk melakukan gerakan Range of Motion (ROM) dan Deep Breathing Exercise (DBE) menurut standart ruang rawat. 8) Terapi standart ruang rawat inap berlangsung selama ± 25 menit di sesi 1 dan di ulang 4 jam di sesi ke 2 selama 20 menit dalam 1 hari pasca pembedahan IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 76                    9) Responden diminta untuk istirahat sejenak  10) Observasi nyeri dilakukan sesaat setelah tindakan standart ruang rawat inap.  11) Kontrak waktu dengan responden untuk sesi ke 2. 
4.10. Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.2 Kerangka Kerja Pengaruh Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terhadap Nyeri dan Tanda Vital Pasca Bedah Orthopedi     Membagi responden ke dalam dua kelompok perlakuan dan kontrol  dengan masing- masing n=23 melalui teknik matching Pre test: Diukur tingkat nyeri dan observasi vital sign pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan menggunakan VAS (Visual Analog Scale) dan Lembar Observasi Vital Sign Memberikan perlakuan kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise. Terapi berlangsung selama ± 25 menit di sesi 1, dengan interval  4 jam dilakukan sesi 2 selama 20 menit, terapi dilakukan 2 kali sehari dalam 1 hari pasca bedah, pemberian intervensi sebanyak 2 kali pada hari pertama pasca bedah orthopedi   Kelompok kontrol, diberikan perlakuan standar di ruangan dan terapi standar di ruang rawat inap. Post test: Di ukur tingkat nyeri dan observasi tanda vital  pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan menggunakan VAS (Visual Analog Scale) dan Lembar Observasi Tanda Vital  Analisis statistik  Paired t test dan Manova Hasil Kesimpulan IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 77                    4.11. Pengolahan dan Analisis Data 

4.11.1. Analisis data Analisis data adalah pengolahan data untuk menginterprestasikan data dengan menggunakan program komputer dengan tehnik sebagai berikut: 
1. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif disajikan untuk menjelaskan karakteristik partisipan meliputi usia, jenis kelamin dan skala nyeri yang ditampilkan dalam bentuk nilai distribusi dan frekuensi. Data rasio ditampilkan nilai mean dan standar deviasi.  
2. Analisis Inferensial (Uji Signifikansi) Analisis inferensial adalah penggunaan uji statistik yang tepat sesuai dengan rancangan penelitian karena pengujian statistik yang tidak sesuai akan menimbulkan salah penafsiran dan hasil yang tidak dapat digeneralisasi (Purnomo,2002 dalam Nursalam, 2016). Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.3 Analisis multivariat perbedaan nyeri dan tanda vital kelompok intervensi dan kelompok kontrol No Variabel Skala Data Uji Statistik 1 Uji normalitas data pre dan post pada variabel nyeri dan TTV Rasio  Kolmogorov Smirnov 2 Uji homogenitas varian antar kelompok data pre dan post variabel nyeri dan TTV Rasio Anova 3 Uji beda variabel nyeri pre-post pada kelompok intervensi Rasio Paired t test 4 Uji beda variabel nyeri pre-post pada kelompok control Rasio Paired t test 5 Uji beda variabel TTV pre-post pada kelompok intervensi Rasio Paired t test 6 Uji beda variabel TTV pre-post pada kelompok control Rasio Paired t test 7 Uji beda variabel nyeri dan TTV Rasio Manova IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 78                    data post antar kelompok 
4.12. Etik Penelitian Penelitian ini telah dilakukan Uji Etik oleh KEPK RSU Dr. Soetomo Surabaya dengan nomor sertifikat 0829/KEPK/XII/2018 pada tanggal 4 Desember 2018 yang menggunakan etika penelitian sebagai berikut : 1) Prinsip adil (justice) Keterlibatan responden dalam penelitian ini berdasarkan pemilihan yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Semua responden diperlakukan sama dan adil pada setiap tahapan penelitian. Kelompok kontrol maupun kelompok intervensi mempunyai hak yang sama untuk berpastisipasi atau menolak menjadi responden penelitian tanpa dikenakan sangsi apapun. 2) Manfaat (Beneficience dan Nonmaleficience) Peneliti mengupayakan semaksimal mungkin manfaat bagi responden dan kerugian yang minimal. Peneliti juga memperhatikan beberapa hal, yaitu :  a. Meminimalkan risiko penelitian agar sebanding dengan manfaat yang diterima dalam hal ini melakukan turning dan peneliti menjamin bahwa proses pengambilan data yang dilakukan tidak menimbulkan kondisi yang berisiko bagi responden, b) Desain penelitian telah dirancang sedemikian rupa dengan mematuhi persyaratan ilmiah dan berdasarkan referensi terkait, c) Peneliti memberikan kesempatan kepada klien dan atau keluarga untuk memutuskan apakah melanjutkan proses penelitian atau tidak. 3) Hormat (respect for human dignity) IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 79                    Peneliti menghormati harkat martabat manusia sebagai pribadi yang  memiliki kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap keputusan sendiri. Jika klien dan keluarga bersedia mengikuti penelitian maka dapat menandatangani lembar informed concent. 4) Otonomy and freedom Responden memiliki otonomi dan kebebasan menentukan pilihan untuk mengikuti penelitian atau tidak, tanpa paksaan, dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap keputusan sendiri. Otonomi responden sangat diprioritaskan selama proses pengumpulan data.  5) Veracity and fidelity Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Kebenaran adalah dasar dalam membangun hubungan saling percaya. Peneliti akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang intervensi dan proses pelaksanaan intervensi kepada klien dan keluarga sehingga terbina hubungan baik antara klien, keluarga dan peneliti sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan penelitian. Menjunjung tinggi komitmen yang telah disepakati bersama  dengan responden terkait dengan proses perlakuan meliputi waktu pelaksanaan, jenis perlakuan, dan durasi perlakuan. 6) Confidentiality Peneliti harus menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari responden dan tidak menyampaikan kepada orang lain. Identitas responden dibuat kode atau inisial, hasil pengukuran hanya diketahui oleh peneliti. Selama proses IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 80                    pengolahan data, analisis dan publikasi identitas responden tetap dijaga kerahasiaanya.  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  81               BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian tentang Pengaruh Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise Terhadap Nyeri dan Tanda Vital Pasien Pasca Pembedahan Orthopedi  di Rumah Sakit Umum Dr Soetomo Surabaya. Sampel data responden yang diperoleh pada tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 didapatkan 46 responden dengan jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 23 orang untuk kelompok intervensi yaitu kelompok responden yang mendapatkan terapi Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise dan sebanyak 23 orang untuk kelompok kontrol yaitu kelompok responden yang hanya mendapatkan terapi Deep Breathing sesuai prosedur standar deep breathing saja di ruangan. 
5.1 Gambaran umum lokasi penelitian Rumah Sakit Umum Dr Soetomo Surabaya merupakan rumah sakit type A yang memiliki  visi “Menjadi Rumah Sakit Tersier yang Terpercaya, Aman, Bermutu Tinggi dan Mandiri “ menjadikan rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur yang mempunyai peran besar. Dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian. RSU Dr Soetomo terletak di jalan Prof Moestopo 6-8 Surabaya yang mempunyai letak strategis di kota besar di Jawa Timur dan Indonesia Bagian Timur. Gambaran secara umum dalam penelitian ini diambil di bagian Rawat Inap Bedah Flamboyan, Bedah Gladiol dan Ruang Observasi Intensif Lantai 3 IGD RSU Dr. Soetomo Surabaya. Ketiga tempat tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dari tiap ruang, Ruang IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 82   Bedah Flamboyan merupakan ruang rawat inap akut laki – laki, jenis pasien yang dirawat di ruang tersebut bervariasi dan kebanyakan didominasi oleh kasus orthopedi dan bedah syaraf. Bedah Gladiol mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Bedah Flamboyan yaitu ruang rawat inap pasien khusus wanita dengan dominasi pasien onkologi dan orthopedi . Ruang Observasi Intensif lantai 3 IGD mempunyai gambaran umum ruang rawat inap pasca pembedahan awal dari semua SMF Bedah, ruang tersebut mempunyai karakteristik laki – laki dan perempuan dengan dominasi tertinggi bedah umum, bedah syaraf, bedah orthopedi dan bedah obstetri gynecologi. Standar perawatan yang digunakan untuk menurunkan respon nyeri di ketiga ruangan yang diambil untuk penelitian menggunakan Deep Breathing Exercise tanpa kombinasi yang lain. 
5.2 Karakteristik data responden Hasil analisis karakteristik responden pada penelitian ini menggambarkan distribusi responden berdasarkan usia, jenis kelamin dan lokasi pembedahan, baik pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Hasil penelitian terhadap 46 responden didapat hasil sebagai berikut: Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Pasien Pasca Pembedahan Orthopedi Fraktur di RSU Dr. Soetomo Surabaya 
Variabel 

Kelompok 
Intervensi 

Kelompok 
Kontrol Total Uji 

Homogenitas 
F % f % F % 

Usia        17 - 40 tahun 23 100.0% 22 95.7% 45 97.8% 0.342 41 - 60 tahun   1 4.3% 1 2.2% 
Jenis Kelamin        0.606 Laki – laki 12 52.2% 13 56.5% 25 54.3% Perempuan 11 47.8% 10 43.5% 21 45.7% 
Lokasi Fraktur        0.154 Upper Extremity 8 34.8% 11 47.8% 19 41.3% Lower Extremity 15 65.2% 12 52.2% 27 58.7% IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 83   Tabel 5.1 menunjukkan bahwa distribusi usia yang paling banyak adalah kelompok usia dewasa muda sejumlah 45 orang (97,8%). Sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok usia dewasa sejumlah 1 orang (2,2%). Pada tabel 5.1 terlihat bahwa jenis kelamin responden terbanyak adalah laki - laki yaitu sejumlah 25 orang (54,3%) dan sebagian besar responden  penelitian mengalami mengalami fraktur pada ekstimitas bawah yaitu sebanyak 27 orang (58,7%). Hasil uji homogenitas usia responden mempunyai nilai p value = 0,342, jenis kelamin responden mempunyai nilai p value = 0,606 dan lokasi fraktur mempunyai nilai p value = 0,154. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik umum responden yang berpartisipasi pada penelitian adalah homogen karena p value lebih dari 0,05 .  
5.3 Pengaruh Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise 

terhadap nyeri pasien pasca pembedahan orthopedi pada 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol  Tabel 5.2  Nyeri pasien pasca pembedahan orthopedi sebelum dan sesudah dilakukan intervensi kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

Waktu 
Pengukuran 

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 
Mean  SD p value Mean  SD p value 

Nyeri       Pre test 4.52 1.039 p=0,000 4.48 1.163 p=0,000 Post Test 2.43 1.409 3.48 1.377  Tabel 5.2 menunjukkan penurunan tingkat nyeri pada pasca pembedahan orthopedi. Hasil uji paired t test menunjukkan pada pre - post variabel nyeri didapatkan nilai p=0,000 yang berarti ada pengaruh kombinasi terapi  Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terhadap nyeri sesudah intervensi dengan p value kurang dari 0,05 . IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 84   Tabel 5.3 Perbedaan rerata tingkat nyeri responden sebelum dan setelah prosedur terapi pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi 
Variabel Mean  SD Normalitas Uji Box's M p value Nyeri 2,43 0,959 0,401 0,433 p=0,047  Hasil uji statistik menggunakan Manova, dengan data nilai post nyeri pada Tabel 5.3 didapatkan p=0,047, yang berarti ada perbedaan yang bermakna pada rerata nyeri responden setelah prosedur terapi kombinasi antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol dengan p value kurang dari 0,05 . Dengan demikian, pemberian kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise efektif dalam menurunkan nyeri pada pasien pasca pembedahan orthopedi di RSU Dr. Soetomo Surabaya. 

5.4 Pengaruh Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise 
terhadap tanda vital pasien pasca pembedahan orthopedi pada 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol  Tabel 5.4 Tanda vital pasien pasca pembedahan orthopedi sebelum dan sesudah dilakukan prosedur terapi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol  

Waktu 
Pengukuran 

Kelompok Intervensi   Kelompok Kontrol   
Mean  SD p value Mean  SD p value 

Sistole       Pre test 132.83 8.637 p=0.000 130.43 8.156 p=0.000 Post Test 118.91 7.531 121.3 8.008 
Diastole       Pre test 76.52 6.815 p=0.000 75.65 8.161 p=0.000 Post Test 66.09 6.564 70.65 9.33 
Nadi       Pre test 94.96 4.894 p=0.000 87.65 6.813 p=0.000 Post Test 87.3 5.174 83.74 7.168 
Respirasi       Pre test 26 1.695 p=0.000 23.83 1.696 p=0.000 Post Test 21.83 1.899 21.91 2.13  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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 85   Tabel 5.4 menunjukkan perubahan tanda vital dalam batas normal pada pasca pembedahan orthopedi. Hasil uji paired t test menunjukkan pada pre - post variabel systole, diastole, nadi dan respirasi didapatkan nilai p=0,000 yang berarti ada pengaruh kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terhadap tanda vital (sistole, diastole, nadi dan respirasi) sebelum dan sesudah intervensi p value kurang dari 0,05 . Tabel 5.5 Perbedaan rerata tanda vital responden setelah prosedur terapi antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi 
Variabel Mean  SD Normalitas Uji Box's M p value Sistole 118.91 4,329 0,072 0,433 p=0,047 Diastole 66.09 4,797 0,486 p=0,047 Nadi 87.3 3,238 0,581 p=0,047 Respirasi 21.83 1,919 0,301 p=0,047  Hasil uji statistik menggunakan Manova, dengan data post nilai tanda vital pada Tabel 5.5 didapat p=0,047, yang berarti ada perbedaan yang bermakna pada rerata tanda vital responden setelah prosedur antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Dengan demikian, pemberian kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise lebih efektif dalam menstabilkan tanda vital pada pasien pasca pembedahan orthopedi di RSU Dr. Soetomo Surabaya. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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   86                   BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Terapi Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terhadap 
Nyeri  Hasil paired t test pada variabel nyeri menunjukkan nilai p value = 0,000 (p<0,05) yang berarti bahwa terdapat perbedaan rerata skala nyeri pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Hasil uji box’s pada variabel nyeri menunjukkan data penelitian bersifat homogen yang ditunjukkan dengan nilai p value = 0,433 (p>0,05), sedangkan hasil uji manova nilai p value =0,047 (p<0,05) yang berarti bahwa terdapat perbedaan rerata skala nyeri pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.  Kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise pasien pasca pembedahan orthopedi pada Tabel 5.3 menunjukkan tingkat nyeri yang berbeda. Kedua kelompok menunjukkan nilai rerata tingkat nyeri yang berbeda, yakni 2,43 (kelompok intervensi) dan 3,48 (kelompok kontrol).  Hal ini sesuai dengan teori bahwa pada pasien pasca pembedahan orthopedi telah dilapokan mengalami nyeri akut pada level severe. Pembedahan di unit bedah orthopedi mampu mengakibakan intensitas dan durasi nyeri akut yang berbeda jika dibandingkan dengan unit perawatan lain. Hal ini disebabkan derajat kerusakan yang mencederai mulai dari superfisial, jaringan lunak, boned exposed, pembuluh darah dan syaraf (Royal College of Physicians,2012).IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  87                    Hasil penelitian pada tabel 5.1 diketahui sebagian besar responden penelitian berada pada rentang usia dewasa muda (97,8%). Berdasarkan fakta tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan nyeri dilaporkan hanya jika sudah menjadi keadaan patologis dan mengalami kerusakan fungsi dan hal ini seringkali terjadi pada orang dewasa (Flor & Turk, 2011). Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki. Jika dikaitkan dengan kejadian nyeri pasca pembedahan orthopedi dengan karakteristik nyeri akut dan severe, maka hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa wanita lebih fokus perhatiannya terhadap nyeri sehingga sensasi nyeri terasa lebih tinggi pada wanita karena klien yang memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat mempengaruhi persepsi nyeri (Smeltzer,Bare,Hinkle & Cheever, 2013).  Hasil analisa menunjukkan jenis fraktur di tempat penelitian adalah fraktur pada lower extremity  sebesar 52,2 % dari seluruh kasus, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Noorisa,Apriliwati,Aziz,Sentono (2017). Jenis yang paling umum dari fraktur femur memiliki luka tertutup (71%) dan terletak di colum tulang paha (46%). Kasus yang paling umum dari fraktur femur yang terjadi pada laki-laki pada usia produktif akibat cedera kecelakaan lalu lintas. Nyeri pada pasien pasca pembedahan orthopedi merupakan nyeri akut, yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan yang terjadi bukan hanya akibat insisi operasi tetapi juga trauma pendahulu yang menjadi indikasi dilakukannya pembedahan orthopedi (Smeltzer & Bare, 2012). Perawat IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  88                    mempunyai peran untuk mengatasi nyeri, respon nyeri dan efek samping dari pemberian terapi medikasi penghilang nyeri dan merupakan salah satu upaya dalam pemberian layanan asuhan keperawatan yang komprehensif. Manajemen penatalaksanaan nyeri adalah kerjasama seluruh tim pemberi layanan untuk kepentingan pasien (Smeltzer& Bare. 2012). Seorang individu apabila mengalami nyeri dengan jenis yang sama berulang – ulang tetapi nyeri tersebut berhasil dihilangkan maka akan lebih mudah bagi individu untuk menginterpretasikan sensasi nyeri. Dampaknya klien akan siap untuk melakukan tindakan – tindakan untuk menghilangkan nyeri (Potter & Perry, 2006). Terapi kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terbukti menurunkan nyeri secara signifikan dibandingkan yang hanya diberikan terapi standar pada pasien post operasi orthopedi di RSU Dr. Soetomo Surabaya, sehingga terapi ini bisa digunakan sebagai terapi komplementer yang membantu proses penyembuhan luka dan pemulihan kondisi umum pasien pasca pembedahan orthopedi. Hal ini sesuai dengan penelitian Nurdin, Killing, & Rottie (2013) juga menunjukkan hal yang sama yaitu Deep Breathing Exercise (DBE) efektif dalam menurunkan nyeri pada pasien post operasi orthopedi dengan skala nyeri berat. Hal ini membuktikan bahwa penurunan tingkat nyeri pada kelompok intervensi yang mendapatkan terapi relaksasi lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya mendapatkan terapi standar ketorolak. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  89                    Penurunan nyeri yang lebih besar pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol disebabkan karena ada peningkatan beta endorfin pada kelompok intervensi. Terapi kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise menggabungkan antara terapi Range of Motion (latihan rentang gerak sendi) dengan Deep Breathing Exercise (teknik relaksasi nafas dalam).  Melakukan Range of Motion mampu mengubah persepsi menjadi positif. Persepsi yang positif akan mempengaruhi amigdala yang akan diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan Corticotropin Releasing Factor (CRF). Selanjutnya CRF merangsang kelenjar pituitary (hipofise) untuk mensekresikan endorfin sebagai neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati menjadi rileks. Efek relaksasi yang didapatkan dari melakukan Range of Motion diperkuat oleh Deep Breathing Exercise. Pada saat melakukan DBE dengan benar maka akan meningkatkan konsumsi oksigen, frekuensi pernafasan, frekuensi jantung serta ketegangan otot. Hal ini akan menyebabkan tubuh berada pada konsentrasi tinggi sehingga akan mengaktivasi gelombang alfa pada otak. Buyukyilmaz dan Asti (2013) menyatakan bahwa Gelombang alfa tersebut dapat memacu pelepasan β – endorphin dan serotonin yang memiliki peranan dalam sistem analgesia. β – endorphin memiliki afinitas tinggi terhadap reseptor opioid µ. Reseptor opioid berikatan dengan protein G, yaitu protein yang terdapat pada permukaan sitoplasmik membran plasma. Protein G diaktivasi oleh peningkatan cAMP (cyclic adenosine monophosphate), ion Ca2+ (kalsium), IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  90                    atau fosfoinositid. Ikatan antara reseptor opioid dengan protein G, khususnya protein Gi, menyebabkan penurunan enzim adenilat siklase, yaitu enzim yang mengubah ATP (adenosine triphosphate) menjadi cAMP, sehingga terjadi penurunan cAMP. Penurunan cAMP menyebabkan berkurangnya permeabilitas membran terhadap ion-ion. Opioid termasuk β-endorfin memiliki efek langsung terhadap neuron, yaitu: (1) menutup gerbang Ca2+ pada ujung saraf presinaptik, sehingga influks Ca2+ berkurang, dengan demikian mengurangi pelepasan transmiter nyeri sepertiglutamat, asetilkolin, norepinefrin, dan substansi P; dan (2) menyebabkan hiperpolarisasi pada neuron, sehingga menghambat neuron postsinaptik dengan membuka gerbang ion K+ (kalium), menyebabkan influks K+. Reseptor µ, δ, dan κ mengurangi pelepasan transmiter dari ujung presinaps, sedangkan reseptor µ juga menyebabkan hiperpolarisasi pada ujung postsinaps. Sehingga efek yang bisa muncul adalah nyeri berkurang. Kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise mampu memanipulasi mekanisme nyeri pada proses modulasi dimana terjadi interaksi antara sistem analgesik endogen dengan asupan nyeri yang masuk ke korpus posterior sehingga rangsangan nyeri dapat ditekan. Terapi kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise memodulasi nyeri pada tingkat spinal dalam susunan aferen. Pada tingkat ini sasaran modulasi pada substansi gelatinosa dengan tujuan memberikan inhibisi terhadap transmisi impuls nyeri. Terapi kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise mampu menstimulasi pelepasan substansi yang IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  91                    dilepaskan oleh neuron delta-A dan C yang mempersepsikan nyeri sehingga masukan yang dominan berasal dari serabut beta-A yang akan menutup mekanisme pertahanan (pintu gerbang). Sehingga pesan yang disampaikan di korteks adalah stimulasi modulasi dan menyebabkan nyeri berkurang (Potter & Perry, 2006). Perubahan persepsi yang belum terbentuk dapat disebabkan oleh beberapa factor Rustianawati (2013) menyatakan, ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosi. Faktor internal ini bersumber dari dua hal, jasmani (kesehatan individu) dan psikologis (pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir dan motivasi). Faktor eksternal berupa stimulus dan lingkungan. Agar dapat dipersepsi, stimulus harus kuat dan melampaui ambang stimulus. Lingkungan atau situasi khusus yang melatar belakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi.  Dengan hasil penelitian ini efek samping dari penggunaan analgetik juga bisa dikurangi karena pasien bisa direkomendasikan untuk mengurangi dosis konsumsi analgetik. Hal ini akan membantu dalam pengurangan cost pasien dan meningkatkan kepuasan pasien atas pelayanan keperawatan. Pemberian analgetik merupakan prosedur standar pada post operasi orthopedi. Penggunaan analgetik untuk mengatasi nyeri pasca pembedahan merupakan protokol yang seharusnya (Kneale,Davis, 2011). Efek sementara dari pemberian penghilang nyeri akan mengakibatkan banyak efek samping IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  92                    seperti sedasi, confuse, agitasi, peningkatan produksi asam-asam saluran cerna yang justru mengambat proses penyembuhan luka, ambulasi sampai dengan prolonged length of stay yang sangat berpengaruh terhadap effective cost management dari pasien. 
6.2 Terapi Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terhadap 

tanda vital Hasil paired t test pada variabel tanda vital menunjukkan nilai p value = 0,000 (p<0,05) yang berarti bahwa terdapat perbedaan rerata skala nyeri pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Hasil uji box’s pada variabel tanda vital menunjukkan data penelitian bersifat homogen yang ditunjukkan dengan nilai p value = 0,433 (p>0,05), sedangkan hasil uji manova nilai p value =0,047 (p<0,05) yang berarti bahwa terdapat perbedaan rerata skala nyeri pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan sebelum dilakukan terapi kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise tanda vital klien pasca pembedahan orthopedi pada tabel 5.4 menunjukkan adanya perbedaan. Kedua kelompok menunjukkan nilai rerata tanda vital yang berbeda. Hasil pengambilan sample responden di kelompok intervensi dan kelompok kontrol menunjukkan adannya perubahan nilai dari ambang batas normal tanda vital pasca pembedahan, peningkatan dan penurunan nilai ambang batas tanda vital pada responden menunjukkan adanya perubahan sistem metabolisme dan perubahan hormonal yang terjadi. Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise merupakan mekanisme asuhan keperawatan non IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  93                    farmakologi yang membantu mengembalikan ambang batas nilai normal dalam perubahan tanda vital pasien pasca pembedahan orthopedi. Deep Breathing Exercise merupakan terapi yang dilakukan dengan metode bernapas dengan frekuensi bernapas kurang dari 10 kali permenit dengan fase ekshalasi yang panjang (Breathesy, 2007). Sedangkan intervensi Range of Motion pada pasien pasca bedah orthopedi yaitu dengan distraksi sensori nyeri yang mempunyai peranan penting dalam mengurangi rasa nyeri dengan cara menghilangkan konsentrasi pasien pada lokasi nyeri atau daerah operasi, mengurangi aktivasi mediator kimiawi pada proses peradangan yang meningkatkan respon nyeri serta meminimalkan transmisi saraf nyeri menuju saraf pusat. Kombinasi ROM (Range of Motion) dan DBE (Deep Breathing Exercise) membantu dalam menurunkan hormon stres sehingga pasien mampu merelaksasikan tubuhnya dengan jalan meningkatkan pemenuhan kadar oksigen dan suplai darah ke jaringan. Relaksasi terjadi ketika seseorang melepaskan stres, mengurangi ketegangan psikologis dan fisik. Respons relaksasi ditandai oleh dominasi parasimpatis, dengan relaksasi otot yang sesuai, denyut jantung berkurang tekanan darah dalam batas normal dan suasana hati meningkat. Responnya bisa ditimbulkan oleh Range of Motion, Deep Breathing Exercise atau kombinasi keduanya. Teknik relaksasi dapat membantu pasien mengurangi denyut jantung dan tekanan darah sistolik. Efek terapi relaksasi pada hipertensi, menemukan bahwa bukti mendukung hubungan sebab akibat antara relaksasi dan penurunan tekanan darah. Selain itu, ditemukan bahwa IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  94                    tindakan kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise secara signifikan mengurangi tekanan darah diastolik dan tekanan darah sistolik. (Ko dan Lin, 2011). Menurut (Lin, 2010) Sistem saraf otonom memengaruhi detak jantung, kontraktilitas jantung, resistensi vaskular sistemik, dan volume darah.Peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis menghasilkan peningkatan denyut jantung, kontraksi otot jantung yang lebih kuat, perubahan tonus otot polos pembuluh darah, dan peningkatan volume darah karena retensi air dan natrium yang merupakan efek kumulatif peningkatan tekanan darah. Setelah, faktor yang meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis seperti nyeri menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Stres atau emosi yang kuat dapat mengubah pola pernapasan seseorang. Selain itu, karena kondisi nyeri mampu merangsang sistem saraf simpatik yang akan meningkatkan kecepatan dan kedalaman respirasi. 
6.3 Temuan Penelitian Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka diketahui hasil pada penelitian ini : 1. Terapi kombinasi range of motion dan deep breathing exercise mempengaruhi penurunan nyeri pasca pembedahan orthopedi dengan intervensi dilakukan 2 kali sehari selama 1 x 24 jam pasca pembedahan. Hal ini bisa dilihat dari adannya perbedaan nilai nyeri pre dan post responden. 2. Terapi kombinasi range of motion dan deep breathing exercise IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  95                    mempengaruhi perubahan dan mengembalikan fungsi tanda vital dalam ambang batas normal pasien pasca pembedahan orthopedi dengan intervensi dilakukan 2 kali sehari selama 1 x 24 jam pasca pembedahan.   
6.4 Keterbatasan Penelitian 1. Standart pelaksanaan terapi nafas dalam (Deep Breathing Exercise) yang dilakukan pada kelompok kontrol tidak semua di pahami oleh responden di ruangan yang diteliti, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada responden terhadap tatacara dan urutan yang benar terapi nafas dalam (Deep Breathing Exercise) yang mengakibatkan bias hasil penilaian nyeri. 2. Peneliti tidak dapat mengontrol kelompok intervensi untuk tidak melakukan pembelajaran nafas dalam (Deep Breathing Exercise) dan latihan gerak sendi (Range of Motion) diluar waktu yang di tentukan peneliti.  

      IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  96                     BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan tentang pengaruh Kombinasi terapi Range of Motion  dan Deep Breathing Exercise terhadap nyeri dan tanda vital pasien pasca pembedahan orthopedi di RSU Dr. Soetomo Surabaya sebagai berikut : 1. Kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise dapat menurunkan nyeri pada pasien pasca pembedahan orthopedi. Penurunan nyeri pasien yang mendapatkan terapi analgetik (ketorolak) ditambah dengan kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise mempunyai efek lebih besar pengaruhnya dalam menurunkan nyeri dibandingkan dengan pasien yang hanya mendapatkan terapi analgetik (ketorolak) saja. 2. Kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise dapat mengembalikan tanda vital pada pasien pasca pembedahan orthopedi dalam ambang batas normal.  
7.2 Saran 1. Saran bagi praktik keperawatan Kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise dapat dijadikan sebagai bahan rujukan salah satu intervensi keperawatanIR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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  97                   dalam manajemen nyeri bukan hanya untuk pasien pasca pembedahan orthopedic saja, tetapi bisa di gunakan dalam pembedahan lainnya. 2. Saran bagi pendidikan keperawatan Kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise dapat menambah pengetahuan tentang terapi komplementer nonfarmakologi dalam penanganan nyeri dan mengembalikan tanda vital dalam ambang batas normal. 3. Saran bagi penelitian selanjutnya Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh kombinasi terapi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise pada pasien pasca pembedahan lainnya dengan jumlah responden yang lebih banyak, waktu dan tempat terapi yang berbeda serta frekuensi yang lebih panjang.         IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     Lampiran 1 
 
 

LEMBAR PENJELASAN UNTUK RESPONDEN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Hery Sasongko NIM : 131415163001 Programstudi : Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Airlangga saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kombinasi Range of Motion (ROM) dan Deep Breathing Exercise (DBE) terhadap Nyeri dan Tanda vital  Pasien Pasca Pembedahan Orthopedi” Perlu saya sampaikan terkait dengan keikutsertaan Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini : 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk analisa nyeri pada pasien yang mengalami pasca bedah orthopedi. 2. Manfaat Penelitian adalah meningkatkan pengembangan keperawatan dalam pengelolaan pasien pasca bedah orthopedi. Pengaruh Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise dapat digunakan sebagai metode manajemen keperawatan non farmakologi untuk menurunkan nyeri serta mengetahui seberapa besar perubahan tanda vital pasien setelah pembedahan orthopedi 3. Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise akan diberikan pada pasien pasca bedah orthopedi di ruang rawat inap RSUD Dr Soetomo Surabaya. Peneliti akan mengukur nyeri dan vital sign pre dan post sebelum dan setelah pada kelompok intervensi dan kontrol yang mengalami pasca bedah orthopedi dengan memberikan kuesioner. Peneliti melakukan terapi Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise selama 25 menit pada sesi 1 kemudian dilakukan lagi pada sesi ke 2 dengan interval 4 jam Diharapkan pasien dapat melakukan Range of Motion dan Deep Breathing Exercise selama 1 hari atau 24 jam pasca bedah orthopedi. 4. Bila responden merasa tidak nyaman dan merasa terganggu dalam penelitian ini, maka responden dapat mengundurkan diri sebagai responden. Apabila ada IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungisaya: Nama : Hery Sasongko No.Hp : 081331321413 5. Responden penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksan dari pihak manapun. 6. Semua data yang dikumpulkan akan dirahasiakan dan tanpa nama. Data hanya disajikan untuk pengembangan ilmu keperawatan. Demikian penjelasan ini disampaikan. Saya berharap Bapak/Ibu bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Atas kesediaannya saya ucapkan terimakasih.  Surabaya,………...........………. Penerima Penjelasan Peneliti    ……………………………                                               Hery Sasongko                                                                         Nim : 131614153001    Saksi                   ……………………………IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     Lampiran 2 
 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini: No. Partisipan :………………(diisi oleh peneliti)  Nama :………………............(Kode responden) Umur :…....................................................tahun Alamat :……………............................................. No. Tlp/Hp     :...................................................... Setelah diberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian ini dan adanya jaminan kerahasiaan, maka:  Saya bersedia           Saya tidak bersedia  Menjadi partisipan dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terhadap Nyeri dan Tanda vital Pasca Pembedahan Orthopedi”. Saya paham bahwa penelitian ini tidak membahayakan dan merugikan saya maupun keluarga saya. Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya Surabaya,……………………   Peneliti    Partisipan    ………………………. …………………………..                                      Saksi    ……………………  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS PENGARUH  KOMBINASI RANGE... HERY SASONGKO



                     Lampiran 3 

VISUAL ANALOG SCALE (VAS) 
Oleh : McCaffery & Beebe (1993) 

 
Petunjuk :Pengukuran Tingkat Nyeri Pasca bedah : Silahkan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk melingkari atau angka di bawah ini sesuai dengan nyeri yang dirasakan :  
   Keterangan :       

 
 
 

0                      =                       Tidak ada keluhan nyeri 1-3                  =                                                         Ada rasa nyeri, mulai terasa, tapi masih dapat ditahan , tidak tenang, agitasi, bingung, iritabilitas 4-6                  =                                                        Ada rasa nyeri, terasa mengganggu, dan dengan melakukan usaha yang cukup kuat untuk menahannya, berkeringat, kaku/grimace, kening berkerut, mata/mulut terkunci rapat atau terbuka lebar, kelelahan Ada rasa nyeri, terasa mengganggu, dan dengan melakukan usaha yang cukup kuat untuk menahannya, berkeringat, kaku/grimace, kening berkerut, mata/mulut terkunci rapat atau terbuka lebar, kelelahan 7-10                =                               Ada nyeri, terasa sangat mengganggu/tidak tertahankan, sehingga harus meringis, menjerit, bahkan berteriak   Skala Nyeri IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     Lampiran 4 
Standar Operasional Prosedur 

 
KOMBINASI RANGE OF MOTION (ROM) dan DEEP BREATHING 

EXERCISE (DBE)  
 
 

A. Definisi Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exerciseadalah tindakan/latihan otot atau persendian dengan mengabungkan latihan nafas dalam dalam kurun waktu yang sama kepada pasien yang mobilitas sendinya terbatas dan nyeri pasca trauma dan pasca bedah invasif. Dimana klien menggerakan persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif ataupun pasif disertai dengan melatih cara bernafas yang benar dengan mempraktekkannya secara teratur. Range of Motion dan Deep Breathing Exercise selain meningkatkan tonus otot, juga meningkatkan relaksasi dalam bernafas, sehingga kadar oksigen dalam darah akan tersuplai ke seluruh tubuh , Sue de Lauene, Patricia K Ladner (2011)  
B. Tujuan  Untuk mengurangi kekakuan pada sendi dan kelemahan otot dengan meningkatkan kadar oksigen dalam darah.  
C. Manfaat  1. Menentukan dan menilai kemampuan sendi tulang dan otot dalam melakukan pergerakan 2. Relaksasi  3. Meningkatkan kadar oksigen dalam darah 1) Mencegah terjadinya kekakuan sendi 2) Memperlancar sirkulasi darah 3) Mengurangi Nyeri 
D. Prosedur Pelaksanaan 
 1. Siapkan pasien  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     2. Atur posisi pasien dengan rencana latihan gerak sendi 3. Beri penjelasan tentang prosedur latihan kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise 4. Mengajarkan kombinasi latihan nafas dalam dan latihan gerak sendi kepada pasien yaitu :  
a. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Fleksi dan Ekstensi 

Pegelangan Tangan 1. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur 2. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 3. Atur  posisi  lengan  pasien  dengan  menjauhi  sisi  tubuh  dan  siku menekuk dengan lengan. 4. Tahan napas selama 3 detik 5. Pegang  tangan  pasien  dengan  satu  tangan  dan  tangan  yang  lain memegang pergelangan tangan pasien. 6. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 7. Tekuk tangan pasien ke depan sejauh mungkin. 8. Ulangi langkah 1 sampai 7 selama 15 menit.  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                      Gambar 1. Fleksi dan Ekstensi Pegelangan Tangan  
b. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Latihan Fleksi dan 

Ekstensi Siku a. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur b. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas c. Atur posisi lengan pasien dengan menjauhi sisi tubuh dengan telapak mengarah ke tubuhnya. d. Tahan napas selama 3 detik e. Letakkan tangan di atas siku pasien dan pegang tangannya mendekat bahu. f. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     g. Lakukan dan kembalikan ke posisi sebelumnya. h. Ulangi langkah 1 sampai 7 selama 15 menit.  Gambar 2 Fleksi dan Ekstensi Siku  
c. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Latihan Pronasi dan 

Supinasi Lengan Bawah 1. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur 2. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 3. Atur  posisi  lengan  bawah  menjauhi  tubuh  pasien  dengan  siku menekuk. 4. Tahan napas selama 3 detik 5. Letakkan satu tangan perawat pada pergelangan pasien dan pegang tangan pasien dengan tangan lainnya. 6. Putar lengan bawah pasien sehingga telapaknya menjauhinya. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     7. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 8. Putar lengan bawah pasien sehingga telapak tangannya menghadap ke arahnya. 9. Kembalikan ke posisi semula. 10. Ulangi langkah 1 sampai 9 selama 15 menit.  Gambar 3 Pronasi dan Supinasi Lengan Bawah  
d. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Latihan Pronasi Fleksi 

Bahu 1. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur 2. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 3. Atur posisi tangan pasien disisi tubuhnya. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     4. Tahan napas selama 3 detik 5. Letakkan satu tangan perawat di atas siku pasien dan pegang tangan pasien dengan tangan lainnya. 6. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 7. Angkat lengan pasien pada posisi semula. 8. Ulangi langkah 1 sampai 7 selama 15 menit.  Gambar 4 Pronasi Fleksi Bahu 
e. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Latihan Abduksi dan 

Adduksi Bahu 1. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur 2. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 3. Atur posisi lengan pasien di samping badannya. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     4. Tahan napas selama 3 detik 5. Letakkan satu tangan perawat di atas siku pasien dan pegang tangan pasien dengan tangan lainnya. 6. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 7. Gerakkan  lengan  pasien  menjauh  dari  tubuhnya  kearah  perawat (Abduksi). 8. Gerakkan lengan pasien mendekati tubuhnya (Adduksi) 9. Kembalikan ke posisi semula. 10. Ulangi langkah 1 sampai 7 selama 15 menit.  Gambar 5 Abduksi dan Adduksi Bahu     IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     f. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Latihan Rotasi Bahu 1. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur 2. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 2. Atur posisi lengan pasien menjauhi tubuh dengan siku menekuk. 3. Tahan napas selama 3 detik 4. Letakkan satu tangan perawat di lengan atas pasien dekat siku dan pegang tangan pasien dengan tangan yang lain. 5. Gerakkan lengan bawah ke bawah sampai menyentuh tempat tidur, telapak tangan menghadap ke bawah. 6. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 7. Kembalikan posisi lengan ke posisi semula. 8. Gerakkan lengan bawah ke belakang sampai menyentuh tempat tidur, telapak tangan menghadap ke atas. 9. Kembalikan lengan ke posisi semula. 10. Ulangi langkah 1 sampai 9 selama 15 menit. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                      Gambar 6 Rotasi Bahu  
g. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Latihan Fleksi dan 

Ekstensi Jari-jari kaki 1. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur 2. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 3. Tahan napas selama 3 detik 4. Pegang jari-jari kaki pasien dengan satu tangan, sementara tang lain memegang kaki. 5. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 6. Bengkokkan (tekuk) jari-jari kaki ke bawah IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     7. Luruskan jari-jari kemudian dorong ke belakang. 8. Kembalikan ke posisi semula. 9. Ulangi langkah 1 sampai 8 selama 15 menit.  Gambar 7 Fleksi dan Ekstensi Jari-jari  
h. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Latihan Infersi dan 

efersi kaki 1. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur 2. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 3. Pegang separuh bagian atas kaki pasien dengan satu jari dan pegang pergelangan kaki dengan tangan satunya. 4. Putar  kaki  ke  dalam  sehingga  telapak  kaki  menghadap  ke  kaki lainnya. 5. Tahan napas selama 3 detik IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     6. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 7. Kembalikan ke posisi semula 8. Putar kaki keluar sehingga bagian telapak kaki menjauhi kaki yang lain. 9. Kembalikan ke posisi semula. 10. Ulangi langkah 1 sampai 9 selama 15 menit.  Gambar 8 Infersi dan efersi kaki  
i. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Latihan Fleksi dan 

ekstensi pergelangan Kaki 1. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     2. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 3. Letakkan  satu  tangan  perawat  pada  telapak  kaki  pasien  dan  satu tangan yang lain di atas pergelangan kaki. Jaga kaki lurus dan rilek. 4. Tahan napas selama 3 detik 5. Tekuk pergelangan kaki, arahkan jari-jari kaki ke arah dada pasien. 6. Kembalikan ke posisi semula. 7. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 8. Tekuk pergelangan kaki menjauhi dada pasien. 9. Ulangi langkah 1 sampai 9 selama 15 menit.  Gambar 9 Fleksi dan ekstensi pergelangan Kaki  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     j. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Latihan Fleksi dan 

Ekstensi Lutut. 1. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur 2. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 3. Letakkan satu tangan di bawah lutut pasien dan pegang tumit pasien dengan tangan yang lain. 4. Tahan napas selama 3 detik 5. Angkat kaki, tekuk pada lutut dan pangkal paha. 6. Lanjutkan menekuk lutut ke arah dada sejauh mungkin. 7. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 8. Kebawahkan kaki dan luruskan lutut dengan mengangkat kaki ke atas. 9. Kembali ke posisi semula. 10. Ulangi langkah 1 sampai 9 selama 15 menit.  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                      Gambar 10 Fleksi dan Ekstensi lutut. 
 

k. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Latihan Rotasi 

Pangkal Paha 1. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur 2. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 3. Letakkan satu tangan perawat pada pergelangan kaki dan satu tangan yang lain di atas lutut 4. Tahan napas selama 3 detik 5. Putar kaki menjauhi perawat. 6. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 7. Putar kaki ke arah perawat. 8. Kembalikan ke posisi semula. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     9. Ulangi langkah 1 sampai 8 selama 15 menit  Gambar 11 Rotasi pangkal paha  
l. Kombinasi Deep Breathing Exercise dengan Latihan Abduksi 

dan Adduksi Pangkal Paha. 1. Atur pasien dengan posisi duduk atau tidur 2. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung dan tarik napas selama 3 detik, rasakan abdomen mengembang saat menarik napas 3. Letakkan satu tangan perawat di bawah lutut pasien dan satu tangan pada tumit. 4. Tahan napas selama 3 detik 5. Jaga posisi kaki pasien lurus, angkat kaki kurang lebih 8 cm dari tempat tidur, gerakkan kaki menjauhi badan pasien IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     6. Kerutkan  bibir,  keluarkan  melalui  mulut  dan  hembuskan  napas  secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. 7. Gerakkan kaki mendekati badan pasien. 8. Kembalikan ke posisi semula. 9. Ulangi langkah 1 sampai 8 selama 15 menit   Gambar 12 Abduksi dan Adduksi pangkal paha. 
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                     Lampiran 5 
 

LEMBAR OBSERVASI KEMANDIRIAN ROM DAN DBE  Kemandirian Pasien dalam melakukan Kombinasi Range of Motion (ROM) dan Deep Breathing Exercise (DBE) pada Kelompok Kontrol, (Potrer & Perry, 2005)   
 

 

 

 

No Item  
Observasi 

 
Keterangan 1. Terapi kombinasi atau standart ruang rawat inap dengan madiri secara penuh   2. Terapi  kombinasi atau standart ruang rawat inap dengan mandiri dan memerlukan penggunaan alat   3. Terapi  kombinasi atau standart ruang rawat inap dengan bantuan atau pengawasan orang lain   4. Terapi  kombinasi atau standart ruang rawat inap dengan bantuan, pengawasan orang lain, dan penggunaan peralatan   5 Terapi  kombinasi atau standart ruang rawat inap yang tergantung dan tidak dapat melakukan secara mandiri atau berpartisipasi dalam perawatan.   No Item  

Observasi 
 

Keterangan 

Observasi Hari Ke:1.    

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     Lampiran 6 

LEMBAR OBSERVASI NYERI DAN TANDA VITAL Kelompok : Intervensi / Kontrol. Dicoret Yang tidak perlu No Registrasi medik record Dx Medis Initial Subyek Pasca Pembedahan : : ( I..... ) atau ( K..... ). Intervensi / Kontrol : :    No Observasi Tanda Vital  Observasi Nyeri Tekanan Darah  Respirasi Nadi Sistole Diastole Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23              IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     Lampiran 7 
 

SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

 Topik                           : Kombinasi Intervensi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise terhadap Nyeri dan Tanda vital Pasca Bedah Orthopedi Sasaran                        : Pasien Pasca bedah Orthopedi di RSU Dr Soetomo Surabaya Tempat                        : Ruang Observasi Intensif lt 3 IGD di RSU Dr Soetomo Surabaya Waktu   Sesi 1 selama 25 menit dilakukan Deep Breathing Exercise dan Range of Motion dalam waktu yang bersamaan.Di ulang di sesi ke 2 selama 20  menit dengan interval 4 jam setelah sesi 1 dilakukan.  
A. Tujuan 

Tujuan Umum Menjelaskan Kombinasi  Range of Motion dan Deep Breathing Exercise pada pasien pasca bedah orthopedi yang mengalami nyeri  
1. TujuanKhusus 

Pertemuan sesi 1 : a) Pasien pasca bedah orthopedi dapat mengenal kombinasi intervensi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise b) Pasien pasca bedah orthopedi dapat mengerti manfaat kombinasi intervensi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise  c) Pasien pasca bedah orthopedi dapat mengerti dan menerapkan prosedur kombinasi intervensi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise d) Demontrasi dan latihan Range of Motion dan Deep Breathing Exercise IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     e) Pertemuan sesi 2 : f) Pasien pasca bedah orthopedi dapat mengerti dan melakukan prosedur kombinasi intervensi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise dengan penjelasan dan tehnik yang telah di berikan secara mandiri. 
B. Materi 1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Demonstrasi 
C. Alat dan bahan yang diperlukan 1. SOP Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise 2. Sampiran untuk penyekat ruangan 3. Spigmomanometer manual / digital 4. Stetoskope 5. Alat tulis 6. Kursi 
D. Metode 1. Ceramah dan demonstrasi 2. Latihan  3. Tanya jawab 
E. Kegiatan 

 
Kegiatan Metode Media waktu 

Pembukaan : 1. Salam pembukaan 2. Tujuan kegiatan 3. Kontrak waktu Ceramah - 5 menit  IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
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                     Isi : 
Pertemuan 1. Menjelaskan pengertian Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise 2. Menjelaskan manfaat Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise 3. Menjelaskan prosedur Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise 4. Mendemonstrasikan cara melakukan Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise    Ceramah   Ceramah   Ceramah  Demonstrasi Peneliti   

SOP 

 

SOP 

 
 

SOP   
SOP 

    10 menit 
LATIHAN Melatih pasien dengan Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise sesuai SAK dan SOP yang telah di buat peneliti  
 

Peneliti  dan  Pasien SAK dan 
SOP 

25 menit untuk sesi 1 dan 20 menit untuk sesi 2 
Diskusi dan Evaluasi Kesempatan pasien untuk bertanya  dan evaluasi pasien. 1. Menanyakan tentang Kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise 2. Menanyakan tentang manfaat kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise 3. Menanyakan tentang prosedur kombinasi Range of Motion dan Deep Breathing Exercise   Diskusi  -  5 menit 
Penutup : 1. Evaluasi dan rencana tindak lanjut 2. Salam penutup  Ceramah - 5 menit  
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                                               Lampiran 8 
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                                               Lampiran 9 
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                                               Lampiran 10 

Lampiran 11 
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                              Lampiran 12 
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