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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Fraktur humerus atau patah tulang merupakan terputusnya kontinuitas 

tulang atau tulang rawan bersifat total maupun sebagian. Di kehidupan  sehari 

hari yang semakin padat dengan aktivitas masing-masing manusia dan untuk 

mengejar perkembangan jaman, manusia tidak akan lepas dari fungsi 

muskuloskeletal terutama tulang yang menjadi alat gerak utama pada manusia. 

Tulang membentuk rangka penunjang dan pelindung bagian tubuh, serta 

melekatnya otot-otot yang menggerakkan kerangka tubuh. Namun dari ulah 

manusia itu sendiri fungsi tulang dapat terganggu karena mengalami fraktur. 

Fraktur biasanya terjadi karena trauma atau tenaga fisik. Kekuatan dan sudut 

dari tenaga tersebut, keadaan tulang, dan jaringan lunak di sekitar tulang akan 

menentukan apakah fraktur yang terjadi itu lengkap atau tidak legkap. 

Fenomena yang terjadi di masyarakat biasanya jika terjadi patah tulang atau 

fraktur pasien tidak dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu melainkan dibawa 

ke sangkal putung. Pengobatan alternatif  sangkal putung dalam pengobatan dan 

penyembuhannya dengan menggunakan jampi mantra prana, doa, dan pijatan 

khusus, bahkan menggunakan bahan khusus lainnya. Jarang sekali masyarakat 

membawanya kerumah sakit atau klinik terdekat dikarenakan salah satu 

faktornya adalah biaya rumah sakit yang terlalu mahal untuk melakukan 

operasi. Dan terhimpitnya faktor biaya yang terlalu minim untuk melakukan 

pengobatan  (Helmi, 2012). 

1 
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Menurut WHO tahun 2013 menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas 

mencapai 1.202.226 kali atau sekitar 72% dalam setahun. Badan kesehatan 

dunia (WHO) mencatat pada tahun 2011-2012 terdapat 5,6 juta orang 

meninggal dunia dan 1,3 juta orang menderita fraktur akibat kecelakaan lalu 

lintas. Menurut data kepolisian RI tahun 2013, didapatkan sektar 8 juta orang 

mengalami fraktur dengan jenis fraktur yang berbeda dan penyebab yang 

berbeda. Fraktur juga dapat terjadi karena faktor lain seperti proses degeneratif 

dan patologi, menurut Depkes RI 2013 didapatkan 25% penderita fraktur yang 

mengalami kematian, 45% mengalami cacat fisik, 15% mengalami stres 

psikologis seperti cemas atau bahkan depresi dan 10% mengalami kesembuhan 

dengan baik (Depkes RI 2013).  

Trauma adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami cedera karena 

salah satu sebab. Penyebab trauma antara lain kecelakaan lalu lintas, industri, 

olahraga, maupun kecelakaan rumah tangga. Dampak dari kecelakaan tersebut 

dapat mengakibatkan fraktur atau patah tulang. Kekerasan langsung 

menyebabkan patah tulang pada titik terjadinya kekerasan. Fraktur demikian 

sering bersifat fraktur terbuka dengan garis melintang atau miring. Kekerasan 

tidak langsung menyebabkan patah tulang di tempat yang jauh dari tempat 

terjadinya kekerasan. Fraktur atau patah tulang biasanya adalah bagian yang 

paling lemah dalam jalur hantaran faktor kekerasan. Kekerasan akibat tarikan 

otot patah tulang sangat jarang terjadi pada tulang disebabkan oleh melelehnya 

struktur tulang akibat proses patologik. Proses patologik disebabkan oleh 

kurangnya zat-zat nutrisi seperti fitamin D, kalsium, fosfor ferum. Faktor lain 

yang menyebabkan proses patologik adalah akibat dari proses penyembuhan 
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yang lambat pada fraktur atau dapat terjadi akibat keganasan. Sebagian besar 

akibat patah tulang adalah kecelakaan dimana beban yang menimpa tulang lebih 

besar dibandingkan kekuatan tulang. Fraktur biasanya disebabkan oleh trauma 

atau tenaga fisik. Kekuatan dan sudut dari tenaga tersebut, keadaan tulang, dan 

jaringan lunak disekitar tulang akan menentukan apakah fraktur yang terjadi itu 

lengkap atau tidak lengkap. Fraktur lengkap terjadi apabila seluruh tulang patah, 

sedangkan fraktur tidak lengkap melibatkan seluruh ketebalan tulang. Fraktur 

terjadi apabila ada suatu trauma yang mengenai tulang dimana trauma tersebut 

kekuatannya melebihi kekuatan tulang, ada 2 faktor yang mempengaruhi 

terjadinya fraktur ekstrinsik (meliputi kecepatan, durasi trauma yang mengenai 

tulang arah dan kekuatan), sedangkan intrinsik meliputi kapasitas tulang 

mengabsorbsi energi trauma, kelenturan, kekuatan adanya densitas tulang-

tulang yang dapat menyebabkan terjadinya patah tulang bermacam-macam, 

misalnya  trauma langsung dan tidak langsung akibat keadaan patologis secara 

spontan. Tanda dan gejala yang muncul pada fraktur femur adalah tidak dapat 

menggunakan anggota gerak, nyeri pembengkakan, terdapat trauma. 

Komplikasi akibat fraktur yang mungkin terjadi antara lain ; syok neurogenik, 

infeksi, nekrosis disvaskuler, cedera vaskuler dan syaraf kerusakan arteri. 

Upaya pencegahan penanganan fraktur harus dilakukan dengan cepat dan 

tindakan tepat agar imobilisasi dilakukan sesegera mungkin pergerakan 

fragmen tulang dapat menyebabkan nyeri. Kerusakan jaringan lunak dan 

perdarahan yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya syok dan 

komplikasi neurovaskuler. Keperawatan merupakan bagian integral dari 

pelayanan kesehatan yang memegang peranan penting dalam memenuhi 
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kebutuhan Pasien dan keluarga secara biopsikososiospiritual dan kultur. 

Perawat berperan dalam pemberian asuhan keperawatan pada fraktur humerus 

dan pemberian penyuluhan diantaranya dengan usaha promotif yaitu 

memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya menjaga keselamatan 

diri. Usaha preventif perawat menjelaskan agar pasien menghindari terjadinya 

trauma, terjatuh ataukecelakaan lainnya. Dalam melakukan aktifitas yang berat 

atau yang cepat dilakukan dengan cara hati-hati selalu memperhatikan pedoman 

keselamatan dengan memakai alat perlindungan diri (APD) sesuai standar. 

Sedangkan upaya kuratif adalah perawat dapat berkolaborasi dengan dokter 

dalam pemberian terapi obat dan pembedahan. Sedang tindakan mandiri 

perawat dalam upaya kuratif bisa dengan mengajarkan tehnik distraksi atau 

relaksasi untuk mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan akibat luka 

pembedahan atau post operatif, rawat luka steril untuk luka post op,  juga 

memberikan edukasi kepada pasien guna untuk meningktakan pengetahuan 

pasien mengenai perawatan luka post op. Untuk upaya rehabilitatif, yaitu 

dengan memberikan Health Education (pendidikan kesehatan) tentang 

pencegahan infeksi lebih lanjut, dengan memberi pengarahan tentang 

pengkonsumsian obat antibiotik, dan rawat luka steril setelah dilakukan 

pembedahan. Menganjurkan untuk kontrol secara rutin untuk melihat 

perkembangan tulang setelah operasi pembedahan, menganjurkan pasien untuk 

mengkonsumsi makanan yang tinggi protein dan kalsium untuk mempercepat 

regenerasi tulang, menganjurkan pasien untuk mengikuti program terapi, dan 

memotivasi pasien untuk melakukan rom pasif dengan menggerakkan jari-jari 

tangan secara bertahap. (Asmadi, 2013) 
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1.2 Rumusan Masalah  

Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis 

akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan 

pada Pasien dengan diagnosa  post operasi close fraktur humerus sinistra 

dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut “bagaimanakah asuhan 

keperawatan pada Tn A dengan diagnosa  close fraktur humerus sisnistra di 

ruang melati RSUD Bangil, Pasuruan.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada Tn. A dengan diagnosa post 

operatif fraktur humerus sinistra di ruang melati RSUD Bangil, Pasuruan 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1.3.2.1 Mengkaji Tn. A dengan diagnosa post operasi  close fraktur humerus 

sinistra di ruang melati RSUD Bangil, Pasuruan 

1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pada Tn. A dengan diagnosa post 

operasi close fraktur humerus sinistra di ruang melati RSUD Bangil, 

Pasuruan  

1.3.2.3 Merencanakan tindakan keperawatan pada Tn. A dengan diagnosa post 

operasi close fraktur humerus sinistra di ruang melati RSUD Bangil, 

Pasuruan 

1.3.2.4 Melaksanakan tindakan keperawatan pada Pasien dengan diagnosa post 

operasi close  fraktur humerus sinistra di ruang melati RSUD Bangil, 

Pasuruan  
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1.3.2.5 Mengevaluasi tindakan keperawatan Tn. A dengan diagnosa post operatif 

fracture humerus sinistra di ruang melati RSUD Bangil, Pasuruan 

1.3.2.6 Mendokumentasikan tindakan keperawatan pada Tn. A dengan diagnosa 

post operasi  fracture humerus sinistra di ruang melatai RSUD Bangil, 

Pasuruan 

 

1.4 Manfaat  

Terkait dengan tujuan, maka tugas ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1.4.1 Akademis, hasil studi kasus merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal keperawatan pada pasien post operasi close fracture 

humerus sinistra. 

1.4.2 Secara praktis tugas akhir ini akan bermanfaat bagi : 

1.4.2.1 Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit  

Hasil studi ini dapat menjadi masukan bagi pelayanan RS agar dapat 

melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa close  fracture 

humerus dengan baik. 

1.4.2.2 Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan studi kasus asuhan keperawatan pada 

pasien post operatif close  fracture humerus.  

1.4.2.3 Bagi Profesi Kesehatan  
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Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih tentang asuhan keperawatan pada pasien post 

operasi  close  fraktur humerus. 

1.5 Metode penelitian  

1.5.1 Metode  

Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan 

peristiwa atau gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi 

kepustakaan yang mempelajari, mengumpulkan, memberi data dengan studi 

pendekatan proses keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, 

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

1.5.2.1 Wawancara  

Data diambil atau diperoleh dari percakapan baik dari pasien, 

keluarga maupun tim kesehatan lain  

1.5.2.2 Observasi  

Data yang diambil melalui pengamatan kepada pasien 

1.5.2.3 Pemeriksaan 

Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat menunjang 

menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya 

1.5.3 Sumber Data  

1.5.3.1 Data primer  

Data yang diperoleh langsung dari pasien 
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1.5.3.2 Data sekunder  

Data yang diperoleh dari keluarga atau dari orang terdekat pasien, catatan 

medik perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim kesehatan lain. 

1.5.4 Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan 

dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas.  

1.6    Sistematika Penulisan 

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan 

memahami studi kasus ini, secara keseluruhan dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu : 

Bab 1 : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan studi kasus 

Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari studi medis 

dan asuhan keperawatan pasien  dengan diagnosa post operasi close fraktur 

humerus, serta kerangka masalah  

Bab 3 : Tinjauan kasus berisi tentang deskripsi data hasil pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

Bab 4  : Pembahasan, berisi tentang pembandingan antara teori dengan 

kenyataan yang ada di lapangan  

Bab 5  : Penutup, berisi tentang simpulan dan saran  

1.6.1 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab 2 ini akan dibahas secara teoritis mengenai konsep fraktur dan 

asuhan keperawatan. Konsep fraktur akan diuraikan definisi, etiologi, dan cara 

penangan secara medis. Asuhan keperawatan akan diuraikan masalah-masalah yang 

muncul pada pasien fraktur dengan melakukan asuhan keperawatan terdiri dari 

pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan.  

2.1 Konsep Penyakit  

2.1.1 Definisi  

Fraktur humerus adalah terputusnya hubungan tulang humerus yang 

disebabkan oleh benturan/trauma dan disertai kerusakan jaringan lunak 

(Muttaqin,2011). 

2.1.2 Klasifikasi   

 Berdasarkan pada patahnya integritas kulit, lokasi, bentuk patahnya dan 

status kelurusan menurut (Bare BG, 2010):  

2.1.2.1 Closed fracture (simple fraktur) 

Patah yang tertutup karena integritas kulit masih utuh atau tetap tak berubah. 

2.1.2.2 Compound fracture (Open Fraktur) 

Patah yang terbuka karena integritas kulit robek atau terbuka dan ujung 

tulang menonjol sampai menembus kulit. 

9 
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2.1.2.3 Complete Frakture 

Patah tulang dan retak yang luas dan melintang. Biasanya disertai dengan 

perpindahan posisi tulang. 

2.1.2.4 Retak tak komplit  

Hanya sebagian dari tulang yang retak. 

2.1.3 Etiologi  

Penyebab fraktur menurut Wahid (2013) antara lain : 

2.1.3.1 kekerasan langsung menyebabkan patah tulang pada titik terjadinya   

kekerasan. Fraktur demikian sering bersifat fraktur terbuka dengan 

garis patah melintang atau miring. 

2.1.3.2 kekerasan tidak langsung menyebabkan patah tulang ditempat yang 

jauh dan terjadinya kekerasan. Yang patah biasanya adalah bagian 

yang paling lemah jalur hantaran vektor kekerasan. 

2.1.3.3 kekerasan otot tarikan sangat jarang terjadi. Kekuatan dapat berupa 

pemuntiran, penekukan kombiasi dari ketiganya, dan penarikan. 

2.1.3.4 fraktur patologik yaitu fraktur yang terjadi pada tulang disebabkan 

oleh melelehnya strutur tulang akibat proses patologik. Proses 

patologik dapat disebabkan oleh kurangnya nutrisi seperti vitamin D, 

kalsium, fosfor dan ferum. Faktor lain yang menyebabkan proses 

patologik adalah akibat dari proses penyembuhan yang lambat pada 

penyembuhan yang lambat pada penyembuhan fraktur atau terjadi 

akibat kepanasan. 
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2.1.4 Patofisiologi   

 Insufiensi pembuluh darah atau peningkatan serabut saraf yang berkaitan 

dengan pembengkakan yang tidak ditangani dapat menurunkan asupan darah ke 

ekstremitas dan mengakibatkan kerusakan saraf ekstremitas saraf perifer. Bila tidak 

terkontrol, pembengkakan dapat mengakibatkan peningkatan tekanan jaringan, 

oklusi dara total dapat berakibat anoreksia jaringan yang mengakibatkan rusaknya 

serabut saraf maupun jaringan otot. (Brunner, 2013). 

2.1.5 Manifestasi Klinis 

Menurut Nurarif (2015), tanda dan gejala dari fraktur antara lain : 

2.1.5.1 Tidak dapat menggunakan anggota gerak 

2.1.5.2 Nyeri pembengkakan  

2.1.5.3 Terdapat trauma (kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian atau jatuh 

di kamar mandi yeng terjadi pada orangtua). 

2.1.5.4 Gangguan fungsional anggota gerak. 

2.1.5.5 Deformitas  

2.1.5.6 Kelainan gerak 

2.1.5.7 krepitasi atau deting dengan gejala-gejala lain. 

2.1.6 Pememeriksaan Penunjang 

Pada pasien fraktur pemeriksaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

2.1.6.1 X ray yang fungsinya menentukan lokasi / luas fraktur 
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2.1.6.2 Scan tulang memperlihatkan fraktur lebih jelas, mengidentifikasi 

kerusakan jaringan lunak. 

2.1.6.3 Arteogram dilakukan untuk memastikan ada tidaknya kerusakan  

2.1.6.4 Hitung darah lengkap : untuk mengetahui mungkin hemokonsentrasi 

mungkin meningkat, menurun pada perdarahan, peningkat leukosit sebagai 

respon terhadap peradangan. 

2.1.6.5 Kretinin : trauma otot meningkat beban kretinin untuk Pasien ginjal 

2.1.6.6. Profil koagulasi : perubahan dapat terjadi pada kehilangan 

darah,transfusi atau cedera hati  

(Nurafif , 2015). 

2.1.7 Komplikasi menurut Muttaqin (2011) : 

2.1.7.1 Komplikasi awal : 

1) Syok hipovolemik atau traumatik, akibat perdarahan (baik kehilangan 

darah eksterna maupun yang tak terlihat) dan kehilangan ciaran ekstrasel 

ke jaringan yang rusak, dapat terjadi pada fraktur ekstremitas, toraks 

pelvis, dan vertebra. Karena tulang merupakan organ yang sangat 

vaskuler, maka dapat terjadi kehilangan darah dalam jumlah yang besar 

sebagai akibat trauma, khususnya pada fraktur femur dan pelvis.  

2) Sindrom embili lemak. Setelah terjadi fraktur panjang atau pelvis, fraktur 

multiple, atau cedera rumuk, dapat terjadi emboli lemak, khususnya pada 

dewasa muda (20 sampai 30 tahun) pria. Pada saat terjadi fraktur globula 

lemak dapat masuk kedalam darah karena tekanan sumsum tulang lebih 
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tinggi daripada pembuluh kapiler atau krena katekolamin yang 

dilepaskan oleh reaksi stres pasien akan memobilisasi asam lemak dan 

memudahkan terjadinya globula lemak dalam aliran darah. Globula 

lemak akan bergabung dengan trombosit membentuk emboli, yang 

kemudian menyumat pembuluh darah kecil yang memasok otak, paru, 

ginjal, dan organ yang lain. Awitan gejalanya yang sangat cepat dapat 

terjadi dari beberapa jam sampai 1 minggu setelah cedera, namun paling 

sering terjadi dalam 24 jam sampai 72 jam.  

3) Sindrom kompartemen. Merupakan masalah yang terjadi pada perfusi 

jaringan dalam otot kurang dari yang dibutuhkan untuk kehidupan 

jaringan. Sindroma kompartmen ditandai dengan nyeri hebat, perestesi, 

paresis, pucat, di sertai dengan denyut nadi yang hilang.  Ini bisa 

disebabkan karena penurunan ukuran kompartemen otot karena fasia 

yang membungkus otot terlalu ketat atau gips atau balutan yang menjerat, 

peningkatan isi kompartemen otot karena edema atau perdarahan 

sehubungan dengan berbagai masalah (misalnya : cedera remuk). 

4) Komplikasi awal lainnya. Tromboemboli, infeksi, dan koagulopati 

intravaskuler diseminata (KID). 

2.1.7.2 Komplikasi lambat : 

1) Delayed union merupakan penyatuan terlambat atau tidak adanya 

penyatuan. Penyatuan terlambat terjadi bila penyembuhan tidak cepat 

terjadi dengan kecepatan normal atau pada umumnya untuk jenis dan 

tempat fraktur tertentu. Tidak adanya penyatuan terjadi karena kegagalan 

penyatuan ujung-ujung patah tulang. 
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2) Nekrosis avaskuler tulang, dapat terjadi bila tulang kehilangan darah dan 

mati. 

3) Non union merupakan proses penyembuhan yang gagal meskipun sudah 

diberi pengobatan. 

4) Mal union merupakan proses penyembuhan terjadi tetapi tidak 

memuaskan.  

2.1.8  Penatalaksanaan medis 

  Banyak pasien yang mengalami disfungsi muskuloskeletal harus 

menjalani pembedahan untuk mngoreksi masalahnya. Prosedur yang sering 

dilakukan meliputi reduksi terbuka, dengan fiksasi interna atau disingkat 

ORIF (Open Reduction Fixation). Berikut dibawah ini jenis-jenis 

pembedahan ortopedi dan indikasinya yang lazim dilakukan : 

2.1.8.1 Reduksi terbuka : melakukan reduksi dengan membuat kesejajaran 

tulang yang patah setelah terlebih dahulu dilakukan diseksi dan 

pemajanan tulang yang patah. 

2.1.8.2 Reduksi tertutup : mengembalikan fragmen tulang ke posisinya 

(ujung-ujungnya saling berhubungan) dengan memanipulasi dan traksi 

manual. 

2.1.8.3 Fiksasi interna : stabilisasi tulang patah yang telah direduksi dengan 

skrup, plat, paku, dan pin logam. 

2.1.8.4 Graft Tulang : penggantian jaringan tulang (graft autolog maupun 

heterolog) untuk memperbaiki penyembuhan dan menstabilisasi atau 

mengganti tulang yang berpenyakit 
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2.1.8.5 Amputasi : penghilangan bagian tubuh  

2.1.8.6 Artoplasti : memperbaiki masalah sendi dengan artoskop (suatu alat 

yang memungkinkan ahli bedan mengoperasi dalamnya sendi tanpa 

irisan yang besar) atau melalui pembedahan sendi terbuka. 

2.1.8.7 Menisektomi : eksisi fibrokartilago sendi yang telah rusak. 

2.1.8.8 penggantian sendi : penggantian permukaan sendi dengan bahan 

logam atau sintetis. 

2.1.8.9 penggantian sendi total : penggantian kedua permukaan artikuler 

dalam sendi dengan logam atau sintesis. 

2.1.8.10 Fasiotomi : pemotongan fasia otot untuk menghilangkan kontriksi 

otot atau mengurangi kontraktur fasia. 

2.1.8.11 imobilisasi : dapat dilakukkan dengan metode eksterna dan interna 

dan mempertahankan dan mengembalikan fungsi status 

neurocaskuler selalu dipantau melalui peredaran darah, nyeri, 

perabaan, gerakan. Perkiraan waktu imobilisasi yang dibuthkan 

untuk penyatuan tulang yang mengalami fraktur adalah sekitar 3 

bulan.  

(Brunner, 2013) 

2.1.9 Dampak masalah  

Ditinjau dari anatomi dan patofisiologi diatas, masalah Pasien yang mungkin 

timbul terjadi merupakan respon terhadap Pasien dan penyakitnya. Akibat fraktur 
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trauma pada fraktur humerus akan menimbulkan dampak baik terhadap Pasien 

sendiri maupun kepada keluarganya.  

2.1.9.1 Terhadap pasien 

1) Dampak biologis 

Pada Pasienfraktur terjadi perubahan pada bagian tubuhnya yang 

terkena trauma, peningkatan metabolisme karena digunakan untuk 

penyembuhan tulang, terjadi perubahan asupan nutrisi melebihi 

kebutuhan biasanya terutama kalsium dan zat besi.  

2) Dampak psikis 

Pasienakna merasakan cemas yang diakibatkan oleh rasa nyeri dari 

fraktur, perubahan gaya hidup, kehilangan peran baik dalam keluarga 

maupun dalam masyarakat, dampak hospitalisasi rawat inap dan harus 

beradaptasi dengan lingkungannya yang baru serta takutnya terjadi 

kecacatan pada dirinya.  

3) Dampak sosiologi 

Pasien akan kehilangan perannya dalam keluarga dan dalam 

masyarakat karena harus menjalani perawatan yang waktunya tidak 

sebentar dan juga perasaan akan ketidakmampuan dalam melakukan 

kegiatan seperti kebutuhannya sendiri seperti biasanya. Pasienjuga 

mengalami perubahan penampilan dan penurunan fungsi tubuh akibat 

treuma tersebut dan dapat menyebabkan harga diri rendah pada 

Pasientersebut. 
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4) Dampak spiritual  

Pasienakan mengalami gangguan kebutuhan spiritual sesuai dengan 

keyakinannya dalam beribadah yeng diakibatkan karena rasa nyeri 

dan ketidakmampuannya.  

2.1.9.2 Terhadap keluarga  

  Masalah yang timbul pada keluarga dengan salah satu 

anggota keluarganya terkena fraktur adalah timbulnya kecemasan 

akan keadaan pasien, apakah nanti timbul kecacatan atau akan sembuh 

total. Koping tidak efektif bisa ditempuh keluarga, untuk itu peran 

perawat disini sangat vital dalam memberikan penjelasan erhadap 

keluarga, selain itu keluarga harus bisa menanggung semua biaya 

perawatan dan operasi pasien. Hal ini tentunya menambah beban bagi 

keluarga. 

   Masalah-masalah diatas timbul saat Pasienmasuk 

rumah saki, sedang masalah juga bisa timbul saat Pasienpulang dan 

tentunya keluarga harus bisa merawat, memenuhi kebutuhan pasien. 

Hal ini tentunya menambah beban bagi keluarga dan bisa 

menimbulkan konflik dalam keluarga. (Hariawan, 2013) 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Pengkajian  

Proses keperawatan dalam mengumpulkan inforasi atau tentang data 

Pasienagar dapat mengidentifikasikan, mengenali masalah-masalah keluhan 
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dan keperawatan pasien. Baik fisik, metal, sosial, dan lingkungan. Pengkajian 

pada pasien post op fraktur humerus yaitu : 

2.2.1.1 Identitas  

Meliputi nama, faktor usia tidak menentu terkadang yang menderita 

fraktur juga bisa pada usia remaja, dewasa, dan tua. Usia tua bisa dikarenakan 

osteoporosis, sering terjadi pada laki-laki karena faktor pekerjaan sedangkan 

pada usia remaja dan dewasa bisa dikarenakan mengalami kecelakaan. Jenis 

kelamin belum dapat diketahui secara pasti yang mendominasi pasien fraktur 

karena fraktur itu sendiri dikarenakan mengalami kecelakaan yang tidak 

disengaja. Rendahnya pendidikan berpengaruh juga karena kurangnya 

pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas sehingga pengguna bermotor 

dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain yang dapat mengakibatkan 

fraktur, tetapi ini semua dianggap sudah resiko jika menggunakan kendaraan 

bermotor. Pekerjaan yang keras yang mengakibatkan stres, kurangnya istirahat, 

mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi stamina juga mengakibatkan resiko 

kecelakaan yang tidak sengaja sehingga terjadinya fraktur. Selain hal tersebut 

diatas juga termasuk di dalam pengkajian identitas ini meliputi: alamat, nomor 

register tanggal dan jam masuk rumah sakit (MRS) dan diagnosa medis. 

2.2.1.2 Keluhan utama  

Pada umumnya keluhan utama pada kasus fraktur adalah terasa nyeri. 

Nyeri tersebut bisa akut dan kronis tergantung lamanya serangan dan tingkat 

atau kualitas nyeri tersebut. Dalam mengkaji nyeri maka digunakan PQRST.  

P = Provoking incident: penyebab nyeri yaitu post operasi fraktur humerus 
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Q = Quality of pain: nyeri yang dirasakan atau digambarkan Pasienseperti ; 

terbakar, tertusuk, atau berdenyut. 

R = Regio : lokasi dari nyeri tersebut, yaitu pada daerah post operasi fraktur 

humerus. 

S = Scale of pain : seberapa jauh rasa nyeri yang dirasakan pasien, bisa 

berdasarkan skala nyeri, bisa dengan menggunakan skala nyeri angka dan skala 

nyeri bergambar atau ekspresi 

T = Time : berapa lama nyeri berlangsung, kapan, apakah bertambah buruk 

pada malam hari atau siang hari. 

2.2.1.3 Riwayat penyakit sekarang (kronologi terjadinya fraktur dan kronologi 

masuk px mulai dari igd, ok, perawatan) 

Pada Pasien fraktur atau patah tulang dapat disebabkan oleh trauma 

atau kecelakaan, degenertif, dan patologis yang didahului dengan 

pendarahan, kerusakan jaringan sekitar yang menyebabkan nyeri, oedema, 

kebiruan, pucat / perubahan warna kulit dan kesemutan.  

2.2.1.4 Riwayat penyakit dahulu 

Pada pasien fraktur pernah mengalami kejadian patah tulang atau 

tidak sebelumnya dan ada / tidaknya Pasienmengalami pembedahan 

perbaikan dan pernah menderita osteoporosis sebelumnya.  
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2.2.1.5 Riwayat penyakit keluarga  

Pada keluarga Pasienada / tidak yang mengalami osteoporosis, 

arthritis, dan tuberculosis atau penyakit lain yang sifatnya menurun dan 

menular. 

(Nurussalam, 2014) 

2.2.1.6 Pemeriksaan fisik : 

1) Keadaan umum :  

Menjelaskan tentang kesadaran penderita, kesakitan atau keadaan 

penyakit, dan TTV terkadang abnormal karena ada gangguan fisik. 

2) Sistem resppirasi B1 (Breath) :  

Inspeksi : tidak ada perubahan yang menonjol seperti bentuk dada ada 

tidaknya sesak nafas, pernafasan cuping hidung, dan pengembangan 

paru antara kanan dan kiri simetris. 

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, gerakan vokal fremitus antara kanan dan 

kiri sama. 

Perkusi : bunyi peru resonan 

Auskultasi : suara nafas vesikuler tidak ada suara nafas tambahan seperti 

wheezing atau ronchi. 

3) Sistem Cardiovaskular (Blood) :  

Inspeksi : kulit dan membran mukosa pucat  

Palpasi : tidak ada peningkatan frekuensi dan irama denyut nadi, tidak 

ada peningkatan JVP, CRT biasanya menurun >3 detik pada ekstremitas 

yang mengalami luka 
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Perkusi : bunyi jantung pekak 

Auskultasi : tekanan darah normal atau hipertensi (kadang terlihat 

sebagai respon nyeri), bunyi jantumg S1 dan S2 tunggal, tidak terdengar 

suara tambahan seperti murmur dan gallop) 

4) Sistem neurologi (Brain) :  

Inspeksi : menilai kesadaran pasien dengan GCS, tidak ada kejang, tidak 

ada kelainan nervus cranialis  

Palpasi : tidak ada nyeri kepala 

5) Sistem Perkemihan (Bladder) : 

Inspeksi : pada miksi Pasientidak mengalami gangguan, warna urin 

jernih, pasien biasanya masih menggunakan kateter buang air kecil 3-4 

x/hari  

Palpasi : tidak ada nyeri tekan pada kandung kemih 

6) Sistem gastrointestinal (Bowel) : 

Inspeksi : keadaan mulut bersih, mukosa lembab 

Palpasi : tidak ada nyeri tekan atau massa pada abdomen 

Perkusi : normal suara tympani 

Auskultasi : bissing usus mengalami penurunan karena efek anestesi  

7) Sistem Muskuloskeletal dan Integumen (Bone) : 

Inspeksi : aktivitas dan latihan mengalami perubahan / gangguan dari 

post operative fraktur sehingga sebagian kebutuhan sehari-hari pasien 

perlu dibantu oleh perawat atau keluarga, misalnya kebutuhan sehari-

hari kurang maksimal jika melakukannya sendiri. terkadang adanya 

pembengkakan, adanya nyeri, kekuatan otot pada area fraktur 
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mengalami perubahan akibat kerusakan rangka neuromuscular, ROM 

mengalami penurunan yaitu mengkaji dengan skala ROM :  

(1) Skala 0 : paralisis total 

(2) Skala 1 : tidak ada gerakan teraba / terlihat adanya kontraksi otot. 

(3) Skala 3 : gerakan normal menentang gravitasi  

(4) Skala 4 : gerakan normal menentang gravitasi dengan sedikit 

tekanan  

(5) Skala 5 : gerakan normal penuh menentang gravitasi dengan 

tahanan penuh 

Palpasi : tekstur kulit kasar dan suhu kulit hangat pada area di sekitar 

luka. 

8) Sistem penginderaan  

Inspeksi : pada mata terdapat gangguan seperti konjungtiva anemis (jika 

terjadi perdarahan), pergerakan bola mata normal, pupil isokor. 

9) Sistem endokrin  

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, tidak ada pembesaran 

kelenjar parotis. 

(Muttaqin, 2011) 

2.2.2 Diagnosa keperawatan 

2.2.2.1 Nyeri akut berhubungan dengan luka post operasi fraktur humerus 

2.2.2.2 Mual berhubungan dengan efek anestesi   

2.2.2.3 Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan fisik 

2.2.2.4 Ansietas berhubungan dengan kurang informasi. 
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2.2.2.5 Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan 

penurunan sirkulasi darah perifer. 

(Nurarif, 2015). 

2.2.3 Intervensi Keperawatan 

2.2.3.1 Nyeri akut berhubungan dengan luka post operasi fraktur  

Tabel 2.1 intervensi diagnosa nyeri akut berhubungan dengan luka post operasi 

fraktur 

Tujuan / kriteria hasil Intervensi Rasional 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 2 x 24 jam 

diharapkan pasien 

mampu beradaptasi 

dengan nyeri yang dirasa 

berkurang dengan 

kriteria hasil : 

1. Mampu mengontol 

nyeri (tahu 

penyebab nyeri, 

mampu 

menggunakan 

teknik 

nonfarmakologi 

 

1. Beri penjelasan pada 

pasien dan keluarga 

tntang penyebab 

nyeri. 

 

 

 

2. Kaji tingkat nyeri 

pasien (lokasi,  

 

 

 

 

 

1. Dengan memberikan 

penjelasan 

diharapkan pasien 

tidak merasa cemas 

dan dapat melakukan 

sesuatu yang dapat 

mengurangi nyeri. 

2. Mengevaluasi tingkat 

nyeri  
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Tujuan / kriteria hasil 

2.  untuk 

mengurangi 

nyeri, mencari 

bantuan). 

3. Melaporkan 

bahwa nyeri 

berkurang 

dengan 

menggunakan 

manajemen nyeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervensi 

karakteristik dan 

durasi) serta respon 

verbal pada pasien 

 yang 

mengisyaratkan 

nyeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anjurkan pada 

Pasiencara 

pengurangan nyeri 

dengan teknik 

relaksasi dan 

distraksi. 

 

 

 

Rasional 

Pasien dapat 

mendeteksi gejala 

diri yang timbul 

sehingga  

perawat dapat 

memilih tindakan 

keperawatan 

selanjutnya serta 

mengkaji respon 

verbal dan non 

verbal Pasiendapat 

diketahui intervensi 

kita berhasil atau 

tidak  

3. Teknik nafas dalam 

dan mengalihkan 

nyeri mampu 

menstimulus otak 

terhadap 
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Tujuan / Kriteria Hasil Intervensi 

 

 

4. Pertahankan 

imobilisasi / bedrest 

karena adanya trauma 

/ patah tulang / 

pemasangan traksi.  

 

 

5. Observasi tanda-tanda 

vital. 

 

 

6. Lakukan kolaborasi 

dalam pemberian obat 

sesuai dengan yang 

diindikasikan yaitu 

analgesik dan pelemas 

otot  

Intervensi 

nyeri sehingga 

mengurangi nyeri. 

4. Immobilisasi / 

bedrest dapat 

meringankan nyeri 

dan mencegah 

displacement 

tulang/eksistensi 

jaringan luka.  

5. Observasi tanda-

tanda vital dapat 

diketahui keadaan 

umum pasien. 

6. Obat analgesik dapat 

mengurangi rasa 

nyeri dan obat 

pelemas otot 

diharapkan dapat 

melemaskan otot. 
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3.2.3.2 Mual berhubungan dengan efek anastesi  

Tabel 2.2 : Intervensi diagnosa mual berhubungan dengan efek anastesi 

Tujuan / kriteria hasil Intervensi   Rasional 

setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 1 x 24 jam 

diharapkan kebutuhan  

nutrisi pasien dapat 

terpenuhi dengan kriteria 

hasil :  

1. Pemasukan nutrisi 

yang adekuat 

2. Jumlah cairan dan 

makanan yang 

diterima sesuai  

dengan kebutuhan 

tubuh pasien  

3. Mual sedikit 

berkurang atau 

hilang  

4. Membran mukosa 

dan konjungtiva 

tidak pucat 

5. Muntah berkurang 

dan hilang  

 

 

 

 

 

1. Lakukan pengkajian 

lengkap mengenai 

nutrisi pasien  

 

 

 

2. Monitor intake 

makanan / cairan 

dan hitung intake 

kalori harian  

3. Berikan informasi 

mengenai mual,  

seperti penyebab 

mual, dan berapa 

lama itu akan 

berlangsung 

4. Berikan makanan 

pada pasien dengan 

prinsip sedikit tapi 

sering 

 

 

 

5. Anjurkan makanan 

yang lunak, tidak 

berbumbu dan tidak 

asam 

1. Dapat mengetahui 

status nutrisi 

Pasiensehingga 

dapat melakukan 

intervensi yang 

tepat 

2. Mengetahui intake 

kalori apabila 

terjadi kekurangan 

 

3. Agar Pasiendapat 

mengetahui dan  

memahami tentang 

penyebab mual dan 

berapa lama mual 

itu berlangsung 

4. Agar makanan tetap 

masuk dalam tubuh 

meskipun masih 

terdapat efek 

anastesi yang 

menyebabkan 

mual,muntah 

5. Memudahkan 

pasien untuk 

menelan makanan 
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Tujuan / Kriteria Hasil Intervensi 

 

6. Kolaborasi dengan 

tim medis lain yaitu 

ahli gizi  

Rasional 

 

6. Mengetahui status 

nutrisi pasien 

sahingga dapat 

diberikan diet yang 

tepat  

 

3.2.3.3 Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan fisik 

Tabel 2.3 :intervensi diagnosa defisit perawatan diri berhubungan dengan 

kelemahan fisik 

 

Tujuan / kriteria hasil Intervensi Rasional 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam  

diharapkan pasien 

dapat 

Melakukan aktivitas 

sesuai dengan yang 

dapat ditoleransi 

dengan kriteria hasil : 

1. Kebutuhan 

perawatan diri 

pasien terpenuhi  

2. Aktivitas 

terpenuhi 

dengan atau 

tanpa bantuan 

keluarga atau 

perawat  

1. Kaji faktor 

penyebab nyeri 

 

 

 

 

 

2. Kaji faktor 

terjadinya defisit / 

kelemahan  

 

3. Bantu Pasiendalam 

kebersihan dan 

berhias 

 

 

 

 

1. Mengetahui 

pnyebab faktor 

defisit perawatan  

diri Pasiendan 

menentukan 

intervensi 

selanjutnya  

2. Untuk memenuhi 

kebutuhan 

kebersihan 

Pasienuntuk 

sementara 

3. Sebagai alternatif 

agar pasien tidak 

bergntung secara 

parsial kepada 

orang lain 
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Tujuan / kriteria hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervensi 

 

4. Ajarkan pada 

Pasiendengan 

menggunakan satu 

tangan untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

 

 

5. Ajarkan keluarga 

pasien untuk 

melakukan 

perawatan diri 

untuk merawat  

pasien sementara 

misal : mandi, 

melepas baju, 

berhias 

6. Kolaborasi dengan 

ahli fisioterapi 

dalam pemberian 

terapi kepada 

pasien  

Rasional 

 

4. Untuk membantu 

paien dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

perawatan diri jika 

pasien tidak dapat  

menolelir 

aktivitasnya 

5. Untk memberika 

terapi 

penyembuhan 

untuk pasien 

 

 

 

 

 

6. Untuk 

memberikan 

terapi 

penyembuhan 

pada pasien. 
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2.2.3.4 Ansietas berhubungan dengan kurang informasi 

Tabel 2.4 : Intervensi diagnosa ansietas berhubungan dengan kurang informasi  

Tujuan / kriteria hasil Intervensi Rasional 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 1 x 24 jam, 

diharapkan kecemasan 

pasien dapat 

diminimalkan sampai 

dengan diatasi dengan 

kriteria hasil  

1. Pasien tampak 

tenang  

2. Pasien menerima 

tentang penyakit 

dan keadaannya. 

3. Gangguan tidur 

hilang atau 

berkurang 

4. Pola berkemih 

normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Jelaskan semua 

prosedur dan 

pengobtan  

 

 

 

 

 

 

2. Diskusikan 

perilaku koping 

alternatif dan 

tehnik pemecahan 

masalah 

3. Berikan penjelasan 

pasien tentang 

penyakitnya 

 

 

 

 

 

4. Kaji ulang tanda-

tanda vital pasien  

 

 

 

1. Dengan 

memberitahukan 

semua prosedur dan 

pengobatan akan 

membuat pasien  

faham dan 

kecemasannya akan 

prosedur sedikit 

berkurang 

2. Membantu Pasien 

dalam 

menyelesaikan 

masalahnya 

 

3. Memberikan 

penjelasan 

mengenai 

penyakitnya dan 

mekanisme 

pengobatan untuk 

mengurangi 

kecemasan  

4. Untuk mengetahui 

tanda tanda vital 

pasien secara 

normal. 
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Tujuan / Kriteria Hasil Intervensi 

 

5. Berikan waktu 

pasien untuk 

mengungkapkan 

masalahnya dan 

dorongan ekspresi 

yang bebas, 

misalnya rasa 

marah, takut, atau 

ragu  

Rasional 

 

5. Untuk mengurangi 

kecemasan Pasien 

dan berbagi 

masalah dengan 

dengan yang lebih 

faham.  

 

 

 

2.2.3.5 Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan 

penurunan sirkulasi darah perifer. 

 

Tabel 2.5 : Intervensi diagnosa Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer 

berhubungan dengan penurunan sirkulasi darah perifer. 

 

Tujuan / kriteria hasil Intervensi Rasional 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 2 x 24 jam 

diharapkan risiko 

ketidakefektifan perfusi 

jaringan perifer 

berkurang atau tidak 

terjadi dengan kriteria 

hasil :  

1) Tanda tanda vital 

Pasien dalam 

batas normal  

1. Monitor vital sign 

pasien  

 

 

 

 

2. Monitor tingkat 

keparahan edema 

pasien  

 

3. Menganjurkan 

pasien untuk rom 

pasif pada jari 

tangan  

1. Untuk memantau 

keadaan normal 

Pasiendan 

memantau 

perkembangan 

pasien 

2. Untuk memantau 

tingkat 

pembengkakan 

daerah distal luka  

3. Agar otot tangan 

pasien tidak kaku 

dan pasien tidak 
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2) Edema pada 

pasien lambat 

laun berkurang 

3) CRT < 3 detik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menganjurkan 

Pasienuntuk 

mengonsumsi 

makanan tinggi 

protein 

5. Kolaborasi dengan 

tim medis lain 

yaitu fisioterapi 

 

 

 

 

mengalami kurang 

gerak 

 

4. Untuk mempercepat 

proses 

penyembuhan pada 

luka post operasi 

fraktur  

5. Meberikan 

fisioterapi yang 

cocok untuk 

Pasiendalam 

mempercepat proses 

penyembuhan luka 

post operasi  

 

 (Doengoes, 2000) 

 

2.2.4 Implementasi keperawatan 

Implementasi adalah suatu tindakan pelaksana dari rencana yang sudah 

dibuat untuk proses penyembuhan pasien selama pasien dirawat dirumah sakit, 

setiap tindakan yang diberikan dari rencana harus diberi tanggal, waktu, dan 

paraf. (Nurdin dan Usman, 2002). 

2.2.4.1 implementasi diagnosa nyeri akut berhubungan dengan luka bekas 

post op fraktur, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 x 24 jam 

dilakukan kegiatan seperti : menjelaskan pada Pasiendan keluarga tentang 

penyebab nyeri, mengkaji tingkat nyeri Pasien(lokasi , karakteristik, dan 

durasi) serta respon verbal dan non verbal pada Pasienyang mengisyaratkan 
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nyeri, mengajarkan pada Pasiencara pengurangan nyeri dengan tehnik distraksi 

dan relaksasi, mempertahankan imobilisasi / bedrest / karena adanya trauma / 

patah tulang / pemasangan traksi, mengobservasi tanda – tanda vital, dan 

melakukan kolaborasi dalam pemberian obat sesuai dengan apa yang diindikasi 

yaitu analgesik dan pelemas otot. 

2.2.4.2 Implementasi diagnosa mual berhubungan dengan terpajan toksik 

setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x 24 jam dilakukan kegiatan 

seperti : Melakukan pengkajian lengkap mengenai nutrisi pasien, memonitor 

intake makanan / cairan dan menghitung intake kalori harian, memberikan 

informasi mengenai mual, seperti penyebab mual, dan berapa lama itu akan 

berlangsung, memberikan makanan pada pasien dengan prinsip sedikit tapi 

sering, menganjurkan makanan yang lunak, tidak berbumbu dan tidak berbau 

menyengat, berkolaborasi dengan tim medis lain seperti ahli gizi . 

2.2.4.3 Implementasi defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan 

fisik setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam dilakukan 

kegiatan seperti : Mengkaji faktor penyebab terjadinya defisit / kelemahan, 

bantu Pasiendalam kebersihan dan berhias, menganjurkan pada pasien dengan 

sementara menggunakan satu tangan untuk memenuhi kebutuhan, 

mengajarkan keluarga pasien untuk melakukan perawata diri untuk merawat 

pasien sementara misal : mandi, melepas / memakai baju, berhias, dan 

berkolaborasi dengan ahli fisioterapi dalam pemberian terapi pada pasien. 

2.2.4.4 Implementasi diagnosa ansietas berhubungan dengan post operasi 

fraktur. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 x 24 jam dilakukan 

kegiatan seperti : Menjelaskan kepada pasien semua prosedur dan pengobatan, 
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mendiskusikan koping alternatif dan tehnik pemecahan masalah, memberikan 

penjelasan pasien tentang penyakitnya, mengkaji ulang tanda-tanda vital 

pasien, memberikan waktu pasien untuk mengungkapkan masalahnya dan 

dorongan ekspresi yang bebas misalnya rasa marah, takut, atau ragu. 

2.2.4.5 Implementasi diagnosa Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan 

perifer berhubungan dengan penurunan sirkulasi darah perifer. Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam dilakukan kegiatan seperti : 

memonitor tanda-tanda vital pasien, memonitor tingkat keparahan edema 

pasien , menganjurkan pasien untuk melakukan rom pasif pada jari tangan 

pasien, menganjurkan Pasienuntuk mengonsumsi makanan tinggi protein, 

berkolaborasi dengan  tim medis lain yaitu fisioterapi untuk melakukan terapi 

non farmakologi 

2.2.5 Evaluasi  

Evaluasi adalah respon pasien terhadap terapi dan kemajuan mengarah 

pencapaian hasil yang diharapkan. Aktivitas ini berungsi sebagai umpan balik 

dan bagian kontrol proses keperawatan, melalui mana status pernyataan 

diagnostik pasien secara individual dinilai untuk diselesaikan, dilanjutkan, atau 

memerlukan perbaikan. (Doengoes, 2000). 

2.2.5.3 Evaluasi pada diagnosa nyeri akut berhubungan dengan luka bekas post 

operasi fraktur adalah pasien mampu mengontrol nyeri (tau penyebab 

nyeri, mampu menggunakan teknik non farmakologi untuk mengurangi 

nyeri, mencari bantuan). 
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2.2.5.4 Evaluasi pada diagnosa mual berhubungan dengan terpajan toksik 

adalah pasien mengatakan bahwa mual dan muntah sudah sedikit 

berkurang atau sudah tidak lagi mual dan muntah. 

2.2.5.5 Evaluasi pada diagnosa defisit perawatan diri berhubungan dengan 

kelemahan fisik adalah kebutuhan sehari-hari pasien dapat terpenuhi 

dengan atau tanpa bantuan perawat atau keluarga. 

2.2.5.6 Evaluasi diagnosa ansietas berhubungan dengan post operasi fraktur 

adalah pasien sudah terlihat tenang dan bisa menerima keadaannya 

saat ini. 

2.2.5.7 Evaluasi diagnosa resiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer 

berhubungan dengan edema , gaya hidup kurang gerak, adalah 

tanda-tanda vital pasien dalam batas normal, CRT < 3 detik, dan 

edema pasien berkurang atau hilang. 
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2.2.6 Pathway   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2.1 : Kerangka Masalah Pada Pasien Fraktur Humerus Corwin, 2009) 

 

 

Trauma langsung, trauma tidak 

langsung kondisi patologis (fraktur) 

Tindakan Pembedahan 

Fraktur 

Trauma jaringan, luka 

post operasi 

Penurunan 

kemampuan 

motorik 

Spasme otot 

Gangguan 

fungsi 

ekstremitas atas  

 

MK : Defisit 

perawatan diri   

Peningkatan 

tekanan 

kapiler 

Pelepasan 

histamin 

MK : Resiko ketidakefektifan 

perfusi jaringan perifer  

Efek 

anastesi  

Mual, muntah  

MK : Mual 

Kurang terpapar informasi 

mengenai pembedahan   

Defisit 

pengetahuan 

 

Krisis 

situasional 

MK : 

Ansietas  

MK : Nyeri 

Akut  

Sirkulasi darah ke perifer menurun 
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BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

3.1 Pengkajian 

3.1.1 Identitas 

Pasien(20 tahun), belum menikah, suku jawa, beragama islam, SLTA 

sederajad, bekerja sebagai karyawan swasta, alamat wonokoyo pasuruan dan 

no. register 415xxx. Pasien dirawat dengan diagnosa medis  Close Fracture 

Humerus Sinistra. 

3.1.2 Keluhan Utama 

Pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi 

3.1.3 Riwayat Kesehatan 

3.1.3.1 Riwayat Keperawatan Sekarang 

Pada tanggal 26 Januari 2020 pasien jam 16.00 pasien sepulang dari 

kerja mengalami kecelakaan lalu lintas lalu oleh warga sekitar dan 

keluarga px langsung dibawa ke IGD RSUD Bangil, lalu dibawa ke ruang 

operasi dan setelah itu dipindahkan ke ruang melati Bangil Pasuruan. 

Pada saat dilakukan pengkajian pada px tanggal 27-01-2020 jam 17.00 

pasien mengatakan nyeri pada tangan sebelah kiri pasca operasi, nyeri 

seperti disayat-sayat, dengan skala nyeri 4, nyeri muncul ketika tangan 

sedikit digerakkan, px tampak menyeringai saat berusahan sedikit 

menggerakkan tangan. 

Masalah Keperawatan : Nyeri Akut  
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3.1.3.2 Riwayat Keperawatan Sebelumnya 

Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya, 

seperti Hipertensi, Diabetes, maupun penyakit Paru seperti Tb, 

Pneumoni, Bronkitis. Pasien mengatakan tidak pernah operasi 

sebelumnya dan tidak ada alergi pada obat maupun makanan.  

3.1.3.3 Riwayat Kesehatan Keluarga 

Keluarga pasien mengatakan tidak pernah memiliki riwayat 

penyakit seperti osteoporosis, DM, Hipertensi, penyakit jantung 

bawaan, maupun Penyakit Paru seperti TBC. 

3.1.4 Kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan 

Pasien mengatakan suka menaiki motor dengan kecepatan tinggi dengan 

alasan agar segera sampai pada tujuan. 

3.1.5 Lingkungan tempat tinggal 

Keluarga mengatakan ventilasi dirumahnya cukup, pasien mengatakan 

tinggal dilingkungan yang padat penduduk. 

3.1.6 Persepsi Dan Pengetahuan Tentang Penyakit dan Penatalaksanaannya. 

Pasien dan Keluarga mengetahui tentang penyakitnya dan mengetahui cara 

perawatannya serta pengobatannya. 

3.1.7 Status cairan dan nutrisi 

Nafsu makan sebelum sakit baik (3 x 1 porsi), saat sakit juga baik (3 x 1 

porsi),  jenis minuman sebelum sakit air putih sebanyak 1500cc/hari dan saat 

sakit juga air putih sebanyak 1500cc/hari, berat badan sebelum sakit 60 kg, 

saat sakit px mengatakan tidak mengukur BB, tidak ada pantangan sebelum 
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maupun sesudah makan, Menu makanan sebelum dan sesudah sakit masih 

sama nasi, sayur, serta lauk pauk. 

Keluhan Lain : tidak ada. 

Masalah Keperawatan : tidak terdapat masalah keperawatan 

3.1.8 Genogram 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 Pemeriksaan fisik 

 Keadaan umum cukup, pasien terbaring ditempat tidur, terpasang infus 

di tangan kanan, tekanan darah : 110/70 mmhg, suhu : 36,7 oc (lokasi pengukuran: 

temporalis ), nadi : 88 x/menit (lokasi penghitungan: arteri radialis), respirasi: 18 

x/menit. 

Masalah keperawatan : tidak terdapat masalah keperawatan 

3.1.9.1 Pengkajian persistem 

1) (B1) Breathing : 

 Pada inspeksi ditemukan bentuk dada normal chest, susunan ruas tulang 

belakang normal, pola nafas teratur dengan jenis vesikuler, tidak ada 

retraksi otot bantu nafas intercosta, tidak ada nyeri dada saat bernapas, 

tidak terdapat batuk. Pada palpasi ditemukan vokal fremitus kanan dan kiri 

     = Laki-Laki 

     = Perempuan 

     = Klien 

     = Meninggal 

----- = Satu Rumah 

Gambar 3.1 Genogram Keluarga An. A dengan diagnosa medis close Fraktur 

Humerus di Ruang Melati RSUD Bangil Pasuruan 
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sama. Pada perkusi ditemukan suara perkusi thorax sonor. Pada auskultasi 

ditemukan suara nafas normal pada seluruh paru. 

Masalah Keperawatan : tidak terdapat masalah keperawatan 

2) (B2) Blood : 

Tidak terdapat nyeri dada, irama jantung teratur dengan pulsasi kuat 

posisi midclavicula sinistra v ukuran 1 cm, bunyi jantung : S1 dan S2 

tunggal, CRT < 2 detik, tidak terdapat bunyi jantung tambahan, tidak ada 

cianosis, tidak ada clubbing finger, JVP normal. 

Masalah Keperawatan : Tidak Ada Masalah Keperawatan 

3) (B3) Brain : 

Kesadaran composmentis, GCS : 4-5-6, orientasi baik, pasien 

kooperatif, tidak ada kejang, tidak ada kaku kuduk, tidak ada brudzinky, 

tidak ada nyeri kepala, tidak ada pusing, istirahat/tidur: siang ± 4 jam/hr, 

malam ± 8 jam/hr, tidak ada kelainan nervus cranialis, pupil isokor, reflek 

cahaya : +/+ (normal), pasien mengatakan tidurnya nyenyak. 

Masalah Keperawatan : tidak terdapat masalah keperawatan 

4) (B4) Bladder : 

Bentuk alat kelamin normal, kemauan turun, kemampuan normal, 

alat kelamin bersih, frekuensi berkemih ± 3-4 x/hr, teratur tidak ada nyeri 

tekan pada bladder, jumlah  urin 1500 /24 jam, bau khas, warna kuning 

jernih, tempat yang digunakan kamar mandi, pasien tidak menggunakan 

alat bantu berkemih. 

Masalah Keperawatan : Tidak Ada Masalah Keperawatan 
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5) (B5) Bowel : 

Mulut bersih, mukosa bibir lembab, bentuk bibir normal, gigi bersih, 

kebiasaan gosok gigi selama di rumah sakit belum pernah gosok gigi, tidak 

ada nyeri abdomen, kebiasaan bab 1x/hari, konsistensi padat, warna coklat, 

bau khas, tempat yang biasa digunakan toilet, peristaltik 12x/menit, tidak 

ada masalah eliminasi alvi. 

Masalah Keperawatan : Tidak Ada Masalah Keperawatan 

6) (B6) Muskuloskeletal dan Integumen : 

   Kemampuan pergerakan sendi dan tungkai (rom) bebas, kekuatan 

otot : 5/3 5/5, ada fraktur di sebelah lengan kiri, tidak ada dislokasi, terdapat 

luka post operasi,  akral hangat, lembab, turgor baik, CRT ≤ 2detik, tidak 

ada oedema, kulit bersih, kemampuan melakukan ADL parsial : pasien 

dibantu keluarga untuk mandi dan memakai baju karena masih takut untuk 

melakukan sendiri dan pasien masih kesulitan bergerak dengan satu tangan 

karena tangan kiri masih nyeri ketika ada sedikit gerakkan, warna kulit sawo 

matang. 

Masalah Keperawatan : Defisit Perawatan Diri : mandi 

     Nyeri Akut  

7) (B7) Penginderaan : 

Konjungtiva tidak anemis, sklera normal putih, tidak ada palpebra, 

tidak ada strabismus, ketajaman penglihatan normal, tidak menggunakan 

alat bantu penglihatan, terdapat kantung mata, hidung normal, mukosa 

hidung lembab, tidak ada sekret, ketajaman penciuman normal, tidak ada 

kelainan, telinga berbetuk simetris, tidak ada keluhan, ketajaman 
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pendengaran normal, tidak menggunakan alat bantu pendengaran, perasa 

manis, pahit, asam, asin, peraba normal. 

Masalah Keperawatan : Tidak Ada Masalah Keparawatan 

8) (B8) Endokrin : 

Tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, tidak ada pembesaran kelenjar 

parotis, tidak ada luka gangren. 

Masalah Keperawatan : Tidak Ada Masalah Keperawatan 

3.1.10 Data Psikososial 

1) Gambaran diri/citra diri 

 pasienberharap cepat sembuh, pasien mengatakan mensyukuri 

ciptaan Tuhan tentang tubuhnya, pasien mengatakan tidak ada bagian 

tubuh yang kurang disukai dan pasien sangat sedih jika salah satu 

bagian tubuhnya hilang fungsi atau mengalami kecacatan. 

2) Identitas 

 Pasien berstatus sebagai anak ke-tiga dari lima bersaudara didalam 

keluarga, pasien mengatakan belum menikah dan mengatakan  puas 

sebagai anak dan pasien mengatakan puas sebagai laki-laki. 

3) Peran 

 Pasien mengatakan sudah dihargai sebagai anak, adik dan juga 

sebagai kakak dan pasien mengatakan mampu melakukan tugasnya 

sebagai anak, adik maupun kakak 

4) Ideal diri 

 Pasien mengatakan ingin kembali beraktivitas seperti biasanya, 

pasien berstatus sebagai anak, adik, maupun kakak, keluarga pasien 
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selalu mendukung dalam proses kesembuhannya, masyarakat mau 

menerima kondisinya dan tidak menjauhinya, teman kerjanya mau 

menerima keadaannya dan pasien berharap penyakitnya segera sembuh. 

5) Harga diri 

Tanggapan pasien terhadap harga dirinya baik. 

6) Data sosial 

 Pasien berhubungan baik dengan keluarga, pasien berhubungan baik 

dengan pasien lain, keluarga sangat mendukung pasien dan pasien 

sangat kooperatif ketika diajak berinteraksi. 

Masalah Keperawatan : Tidak Ada Masalah Keperawatan 

3.1.11 Data Spiritual 

  Pasien mengatakan Allah adalah satu-satunya penguasa kehidupan, 

pasien mengatakan sumber kekuatan adalah berdoa dan sholat, pasien 

mengatakan ritual agama yang bermakna adalah sholat dan berdoa, pasien 

mengatakan menggunakan sarung ketika melakukan ritual, pasien yakin 

penyakit yang dideritanya hanya ujian dan yakin akan sembuh dan pasien 

berpersepsi penyakitnya dari Allah SWT. 

Masalah Keperawatan : Tidak Ada Masalah Keperawatan 
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3.1.12 Pemeriksaan penunjang 

3.1.12.1 Laboratorium (27 Januari 2020) 

Tabel 3.1 Hasil pemeriksaan laboratorium pada Tn. A dengan diagnosa medis 

close fraktur humerus 

PEMERIKSAAN HASIL SATUAN NILAI RUJUKAN 

KIMIA KLINIK 

Gula Darah Sewaktu  

FAAL HEMOSTASIS 

APTT 

 Pasien  

 

PROCONTAIN TIME 

Pasien  

 

INR  

DARAH LENGKAP  

Leukosit (WBC) 

Neutrofil 

Limfosit  

Monosit 

Eosinofil 

Basofil 

Neutofil %                 H 

Limfosit %  

Monosit % 

Eosinofil % 

Eritrosit (RBC) 

Hemoglobin (HGB) 

Hematokrit (HCT) 

MCV 

MCH 

MCHC 

RDW                          L 

PLT 

MPV 

 

102 

 

 

33,90 

 

    

14,70 

 

1,04 

 

11,53 

7,7 

2,94 

0,7 

0,109 

0,09 

67,1 

25,5 

5,6 

0,9 

5,123 

13,93 

42,5 

83,01 

27,20 

32,76 

11,42 

216 

6,198 

 

mg/dL 

 

 

detik 

 

 

detik 

 

 

 

x103/μL 

x103/μL 

x103/μL 

x103/μL 

x103/μL 

x103/μL 

% 

% 

% 

% 

 

g/dL 

% 

fL 

pg 

% 

% 

x103/μL 

fL 

 

<200 

 

 

27,4-39,3 

Nilai kritis = >70 

 

12-16,5 

Nilai Kritis = > 20 

 

 

4,5-13 

1,5-9,5 

1,1-6,0 

0,14-0,78 

0 – 0,39 

0 – 0,13 

34-64 

25-45 

3-6 

0-3 

4,5-5,3 

13-16 

36-51 

79-98 

25-35 

32-36 

11,5-14 

150-450 

6,90-10,6 
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3.1.12.2 Terapi 

1) Inf. RL 1500 cc/24 jam : untuk mengatasi kebutuhan karbohidrat, cairan dan 

elektrolit 

2) Inj. Ketorolac 3 x 30 mg : untuk meredakan inflamasi 

3) Inj. Omeprazole 1 x 40 mg : untuk mengatasi gejala penyakit gastroesophageal 

reflux 

4) Inj. Cefotaxim 3 x 750 mg : untuk mengatasi infeksi akibat bakteri 

5) Inj. Dexketoprofen 2 x 1 mg : untuk meredakan nyeri pasca operasi  

6) Inj. Antrain 2 x 40 mg : untuk mengatasi demam juga sebagai anti nyeri 

 

 

Bangil, 27 Januari  2020 

   Mahasiswa 

 

 

                           Selia Dara Fira Mumpuni 
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3.2 Analisa data 

Tanggal : 27 Januari 2020   Umur  : 20 Tahun 

Nama pasien :An A     No RM : 415xxx 

 

Tabel 3.2 Analisa data pada Tn. A dengan diagnosa medis Close Fracture (CF) 

Humerus Sinistra di Ruang Melati RSUD Bangil Pasuruan 

 

No Data Etiologi Problem 

1. DS : Pasien mengatakan 

nyeri pada tangan 

sebelah kiri  

 

           P : Nyeri pada luka 

post operasi  

           Q : Seperti disayat-

sayat 

           R : Posterior humerus 

sinistra 

           S : Skala 4 

           T:nyeri hilang timbul 

DO : 

- k/u cukup 

- kesadaran 

composmentis 

- GCS 4-5-6 

- Pasien tampak 

menyeringai  

- Terdapat luka post 

operasi pada tangan 

sebelah kiri terpasang 

bidai   

- Ttv :  

TD : 100/70 mmHg 

N   : 88x/menit  

S    : 36,7 ᵒC  

RR : 18x/menit 

Trauma langsung, 

trauma tidak langsung 

 

Fraktur 

 

Tindakan pembedahan  

 

Trauma jaringan post 

operasi 

Nyeri Akut  

2. DS : Pasien mengatakan 

takut untu mandi 

sendiri dan masih 

membutuhkan 

bantuan keluarga 

DO : 

- Pasien tampak mandi di 

bantu keluarga 

- Kekuatan otot 5/3 , 5/5 

- Pasien masih tampak 

kesulitan bergerak 

Trauma langsung, 

trauma tidak langsung. 

 

Fraktur 

 

Tindakan pembedahan 

 

Trauma jaringan luka 

post operasi 

 

Defisit perawatan 

diri : Mandi 
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bebas karena terpasang 

elastic bandage 

Penurunan 

kemampuan motorik 

 

Gangguan fungsi 

ekstremitas  

 

3.3 Diagnosa Keperawatan 

3.3.1 Daftar Masalah Keperawatan 

3.3.1.1 Nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan post operasi 

3.3.1.2 Defisit perawatan diri : mandi berhubungan dengan gangguan fungsi 

ekstremitas 

3.3.2 Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas 

3.3.2.1 nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan post operasi . 

3.3.2.2 Defisit perawatan diri : mandi berhubungan dengan gangguan fungsi 

ekstremitas. 
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3.4 Intervensi Keperawatan 

Tabel 3.3 Intervensi keperawatan pada Tn. Adengan diagnosa medis CF Humerus 

Sinistra di Ruang Melati RSUD Bangil Pasuruan 

No 

Dx 

Tujuan/kriteria hasil Intervensi Rasional 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan nyeri pada 

pasien dapat berkurang 

dngan kriteria hasil : 

- pasien mampu 

mengidentifikasi 

penyebab nyerinya 

- pasien melaporkan 

nyeri  berkurang. 

- Pasien mampu 

melakukan teknik 

distraksi dan relaksasi 

- Pasien tampak rileks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 2x24 jam 

diharapkan pasien dapat 

melakukan aktivitas 

perawatan diri secara 

mandiri dengan. 

Kriteria hasil : 

- Pasien mampu 

mendeskripsikan 

1. Bina hubungan 

saling percaya. 

 

2. Jelaskan pada 

pasien  tentang 

penyebab nyeri  

 

 

3. Kaji tingkat nyeri 

pada pasien 

4. Ajarkan cara 

mengontrol nyeri 

dengan tehnik 

distraksi dan 

relaksasi. 

5. Pertahankan 

imobilisasi pada 

tangan kiri pasien 

karena adanya 

pemasangan bidai 

pada tulang yang 

patah 

 

6. Observasi tanda 

vital. 

 

7. Kolaborasi 

pemberian 

analgesik untuk 

mengurangi nyeri 

 

 

1. Anjurkan keluarga 

pasien untuk 

memberikan 

bantuan sementara 

2. Ajarkan pada pasien 

cara merawat diri 

sendiri dengan 

menggunakan satu 

tangan 

semampunya. 

1. Meningkatkan 

kepercayaan pasien kepada 

perawat. 

2. Agar pasien tidak cemas 

tentang kondisinya dan 

meningkatkan 

pengetahuan pasien. 

 

3. Untuk mengevaluasi 

tingkat nyeri. 

4. Agar pasien mampu 

mengontro nyeri nya 

apabila nyeri timbul. 

 

 

5. Untuk meringankan nyeri 

dan mencegah 

displacement tulang/ 

eksterna jaringan luka. 

 

 

 

 

6. Untuk mengetahui kondisi 

terkini pasien  

 

7. Pengobatan pada luka post 

operasi untuk mengurangi 

rasa nyeri dengan aksi 

kimia/ obat. 

 

 

1. Agar pasien tidak 

menggantungkan 

aktivitasnya kepada 

keluarga 

2. Untuk meningkatkan 

kemampuan dan 

kemandirian merawat diri 

sendiri pada pasien. 
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tentang perawatan diri 

secara mandiri. 

- Pasien melaporkan 

sudah dapat 

melakukan mandi 

sendiri tanpa bantuan 

keluraga. 

3. Observasi tanda 

vital pasien. 

4. Mengajarkan pasien 

untuk latihan dini 

rom pasif pada 

pasien. 

3. Untuk mengetahui kondisi 

terkini pada pasien. 

4. Untuk mengurangi 

kekakuan otot-otot pasien 

dan melatih agar segera 

kembali pulih. 

 

3.5 Implementasi Keperawatan 

Tabel 3.4 Implementasi keperawatan pada Tn. Adengan diagnosa medis CF 

Humerus Sinistra  

di Ruang Melati RSUD Bangil Pasuruan 

 

No 

Dx 

Tanggal Jam Implementasi Nama/Tanda 

tangan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-01-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 

 

 

 

 

 

17.05 

 

 

 

 

 

17.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15 

 

 

 

 

 

1. Mengucapkan salam dengan sopan, 

perkenalan diri, menanyakan nama 

dan memberitahukan tujuan 

pertemuan. 

Respon : pasien menjawab salam 

dan kooperatif. 

2. Menjelaskan pada pasien tentang 

penyebab nyeri. 

Respon : pasien memperhatikan 

penjelasan dari petugas kesehatan 

dan faham tentang penyebeb nyeri 

yg dirasakannya. 

3. Mengajarkan cara mengontrol 

nyeri dengan tehnik distraksi dan 

relaksasi  

Respon : pasien mau melakukan 

teknik distraksi dan relaksasi 

dengan tarik nafas dalam 

mengeluarkan melalui mulut 

hingga kondisi pasien dirasa lebih 

nyaman, mengalihkan dengan cara 

bermain hp. 

4. Mengobservasi tingkat nyeri pada 

pasien. 

Respon : Pasien mengatakan nyeri 

pada tangan setelah dioperasi yaitu 

pada lengan bagian kiri nyeri seperti 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-01-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-01-

2020 

 

 

17.20 

 

 

 

17.25 

 

 

 

 

 

17.30 

 

 

 

17.35 

 

 

 

 

 

17.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.40 

 

 

 

 

 

 

17.45 

 

 

 

 

 

 

 

20.35 

 

di sayat-sayat skala nyri : 4, dan 

nyerinya hilang timbul.. 

5. Mempertahankan imobilisasi 

karena adanya pemasangan bidai 

pada lengan sebelah kiri. 

Respon : Pasien nyerinya berkurang 

6. Mengobservasi tanda vital pada 

pasien  

TD : 110/70 mMHg            

N : 88x/menit 

S     : 36,7 ᵒC                    

RR: 18x/menit 

7. Melakukan injeksi antrain 40 mg 

Respon : pasien bersedia diberikan 

obat tersebut via iv/ melalui infus. 

 

1. Menganjurkan kepada keluarga 

untuk memberi bantuan pada pasien 

sementara. 

Respon : pasien dan keluarga 

memperhatikan dan melaksanakan 

saran dari petugas. 

2. Menganjurkan pada pasien untuk 

merawat diri dengan menggunakan 

satu tangan semampunya guna 

meningkatan kemampuan pasien 

selama masa pengobatan. 

Respon : pasien mau merawat diri 

sendiri semampunya seperti makan 

tidak perlu dengan bantuan anggota 

keluarga. 

3. Mengobservasi tanda-tanda vital 

TD : 110/70 mMHg              

N: 88 x/menit 

S    : 36,7 ᵒC                     

RR: 18x/menit 

Respon : pasien kooperatif selama 

dilakukan pemeriksaan tanda vital. 

4. Mengajarkan pasien latihan dini 

seperti rom pasif  untuk 

penyembuhan/ latihan selanjutnya. 

Respon : pasien mau mengikuti 

semua proses perawatan dalam 

penyembuhan tangannya dengan 

menggerakkan jari-jari tangan 

kirinya  

1. Mengkaji tingkat nyeri pada pasien. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-01-

2020 

 

 

 

 

 

 

29-01-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.40 

 

 

 

 

 

20.42 

 

 

 

 

20.45 

 

 

 

 

 

 

 

20.45 

 

 

 

 

 

20.47 

 

 

 

 

 

 

 

17.10 

 

 

 

 

 

Respon :pasien mengatakan nyeri 

sudah sedikit berkurang.  

P : luka post operasi  

Q: nyeri seperti ditusuk-tusuk 

R: terletak pada lengan kiri 

(humerus sinistra) 

S: skala nyeri 2 

T: masih terasa nyeri ketika sedikit 

gerakan dan terkena senggol. 

2. Menganjurkan mengontol nyeri 

dengan teknik distraksi dan 

relaksasi. 

Respon : pasien mau menerapkan 

cara yang diajarkan oleh petugas 

medis terkait manajemen nyerinya. 

3. Mempertahankan mobilisasi atau 

bedrest karena terpasang bidai pada 

lengan sebelah kiri. 

Respon : pasien meminimalkan 

aktivitas yang sekiranya tidak perlu. 

4. Mengobservasi ttv. 

TD : 100/80 mMHg          

N:86x/menit  

S    : 36,8 ᵒC                   

RR: 20x/menit 

Respon : pasien kooperatif saat 

petugas kesehatan melakukan 

observasi. 

5. Melakukan injeksi antrain 40 mg. 

Respon : pasien bersedia untuk 

diberikan injeksi via bolus/infus. 

 

 

 

1. Mengobservasi tanda tanda vital : 

TD: 100/80 mMHg             

N: 86x/menit 

S   : 36,8 ᵒC                      

RR: 20x/menit 

Respon : pasien kooperatif saat 

petugas kesehatan melakukan 

observasi. 

1. Mengkaji tingkat nyeri pada pasien. 

Respon : pasien mengatakan nyeri 

sudah lebih berkurang, skala nyeri 

1, nyeri datang hanya ketika untuk 

gerak yang agak berat. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15 

 

 

 

 

 

17.20 

 

 

 

 

 

 

17.25 

2. Mempertahankan mobilisasi karena 

adanya trauma pada lengan kiri atas 

dan adanya pembidaian . 

Respon : pasien mau meminimalkan 

aktivitas yang sekiranya tidak 

perlu.. 

3. Mengobservasi tanda-tanda vital 

TD :120/80mMHg           N: 

88x/menit 

S    : 36,5 o C                  RR: 19x/menit 

Respon : pasien kooperatif saat 

dilakukan observasi oleh petugas 

kesehatan 

4. Melakukan injeksi antrain 40 mg 

Respon : pasien mau untuk 

diberikan obat melalui bolus/infus. 

 

 

3.6 Catatan Perkembangan 

Tabel 3.5 Catatan perkembangan pada Tn. Adengan diagnosa medis Close Fracture 

Humerus Sinistra di Ruang Melati RSUD Bangil Pasuruan 

 

Tanggal Diagnosa keperawatan Catatan Perkembangan Paraf 

27-01-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeri Akut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S : - Pasien mengatakan masih 

nyeri pada luka post 

operasi 

6. P : post operasi close 

frakture humerus 

7. Q : nyeri seperti 

ditusuk-tusuk 

8. R: terletak pada 

lengan kiri (humerus 

sinistra) 

9. S : skala nyeri 2 

10. T : masih terasa 

nyeri ketika sedikit 

gerakan dan terkena 

senggol 

O : 

- Pasien tampak 

menyeringai. 

- Terdapat luka post operasi 

pada area humerus sinistra  

- Pasien terpasang bidai 

pada lengan sebelah kiri 

- Tanda-tanda vital 
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27-01-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-01-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-01-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Defisit Perawatan Diri : 

Mandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeri Akut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defisit Perawatan Diri : 

mandi  

TD: 100/70mMHg  

S   : 36,7 ᵒC 

N  : 88x/menit 

RR: 18x/menit. 

A : masalah belum teratasi 

P : intervensi dilanjutkan 

(3,4,5,6,7) 

 

S : Pasien masih takut mandi 

sendiri karena masih terasa 

nyeri dan tidak bisa melepas 

baju sendiri . 

O : 

- Pasien tampak dibantu 

keluarga saat mandi atau 

pergi ke kamar mandi. 

- Tanda-tanda vital : 

S: 38,0ºC 

TD: 110/70 mMHg  

N : 88x/menit 

RR: 18x/menit 

A : masalah belum teratasi 

P : intervensi dilanjutkan 

(3,4) 

 

S : - Pasien mengatakan nyeri 

sudah sedikit berkurang 

- Skala nyeri 2 

O : 

- Pasien tampak sudah 

relaks 

- Tanda-tanda vital : 

TD: 100/80 mMHg 

S: 36,8 ᵒC 

N: 86x/menit 

RR: 20x/menit 

A : masalah teratasi sebagian 

P : intervensi dilanjutkan 

(2,3,4,5) 

 

 

S : - Pasien sudah bisa mandi 

sendiri 

O : 

- Pasien tampak mandi 

sendiri dengan bantuan 

parsial dari kelurga 

- Tanda-tanda vital : 
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TD: 100/80 mMHg 

S: 36,8 ᵒC 

N: 86x/menit 

RR: 20x/menit 

A : masalah teratasi 

P : intervensi dihentikan 

 

3.7 Evaluasi keperawatan 

Tabel 3.6 Evaluasi keperawatan pada Tn. Adengan diagnosa medis Close Fracture 

Humerus di Ruang Melati RSUD Bangil Pasuruan 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Evaluasi Paraf 

29-01-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-01-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeri Akut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defisit Perawatan Diri : 

mandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S : -  Pasien mengatakan nyeri 

sudah lebih berkurang 

- Skala nyeri 1 

O : 

- Pasien tampak sudah 

relaks 

- Tanda-tanda vital : 

TD: 120/80mMHg 

S: 36,5ᵒC 

N: 88x/menit 

RR: 19x/menit. 

A : masalah teratasi 

P: intervensi dihentikan, 

Pasien Pulang 

 

 

S : Pasien mengatakan sudah 

dapat mandi sendiri . 

O : 

- Pasien tampak mandi 

sendiri 

A : masalah teratasi 

P : intervensi dihentikan 

pasien pulang 
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29-01-

2020 

(13.00) 

 

Pasien KRS Discharge planing : 

1. Berikan edukasi 

mengenai makanan 

tinggi protein untuk 

membantu dalam 

proses penyembuhan 

luka 

2. Minum obat yang 

diresepkan oleh 

dokter sampai habis 

dan dngan teratur 

3. Menganjurkan pasien 

untuk kontrol secara 

rutin selama masa 

pemulihan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV akan dilakukan pembahasan mengenai asuhan keperawatan 

pada pasien An. T dengan diagnosa medis CF Humerus sinistra di ruang melati 

RSUD Bangil Pasuruan yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari 2020 sampai 

29 Januari 2020. Melalui pendekatan studi kasus untuk mendapatkan kesenjangan 

antara teori dan praktek dilapangan. Pembahasan terhadap proses asuhan 

keperawatan ini dimulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi 

keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan. 

4.1 Pengkajian  

Penulis melakukan pengkajian pada Pasiendengan melakukan anamnesa 

langsung pada pasien dan keluarga, melakukan pemeriksaan fisik persistem dan 

mendapatkan data dari pemeriksaan penunjang dan rekam medis. Pembahasan 

dimulai dari : 

4.1.1 Identitas  

data yang didapatkan Pasienberusia 20 tahun berjenis kelamin laki-laki 

belum menikah, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan buruh pabrik, faktor resiko 

penyebab Fraktur humerus adalah trauma langsung maupun tidak langsung, faktor 

usia. Semua usia rentan mengalami fraktur humerus. Pada usia muda/ remaja lebih 

sering mengalami fraktur karena faktor kebiasaan  kurang mematuhi aturan berlalu 

lintas dan kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor, yang 

menyebabkan fraktur traumatik karena adanya trauma ringan atau berat mengenai 

tulang, fraktur stress disebaban karena tulang mengalami penekanan, fraktur 



56 
 

 
 

patologis disebabkan kondisi sebelumnya, seperti kondisi patologis penyakit yang 

akan menimbulkan fraktur biasanya pada usia manula (Helmi, 2012) 

4.1.2 Riwayat kesehatan 

4.1.2.1 Riwayat kesehatan sekarang  

 Pada riwayat kesehatan sekarang Pasientidak terjadi kesenjangan antara 

tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus, Tn. A datang dengan keluhan nyeri seperti 

disayat. Tindakan pembedahan dapat dipastikan akan mengakibatkan kerusakan 

jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan nyeri pada pasien pasca operasi. Nyeri 

sendiri merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan 

akibat dari kerusakan jaringan yang aktual dan potensional (Hidayati, 2013) 

4.1.2.2 Riwayat kesehatan dahulu 

 Pada riwayat kesehatan dahulu tidak terjadi kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit 

sebelumnya, seperti Osteoporosis. Menurut Ardiansyah (2012) penting dalam 

menanyakan riwayat penyakit dahulu apakah pasien memiliki riwayat osteoporosis, 

apakah pernah operasi ataupun tidak dan jenis operasi apakah yang dijalaninya. 

Pasien juga diminta untuk memberitahu dokter apakah dia atau anggota 

keluarganya memiliki alergi terhadap obat bius atau obat-obatan lainnya. 

4.1.2.3 Riwayat kesehatan keluarga  

Pada riwayat kesehatan sekarang Pasientidak terjadi kesenjangan antara 

tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus.  Keluarga pasien mengatakan tidak pernah 

memiliki riwayat penyakit seperti osteoporosis, DM, Hipertensi, penyakit jantung 

bawaan, maupun Penyakit Paru seperti TBC..  Menurut Tandra (2009) osteoporosis 

dapat menyebabkan patah tulang karena tulang yang rapuh, cacat tubuh, bahkan 
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komplikasi hingga kematian, diakibatkan karena tubuh kekurangan kalsium dari 

makanan sehingga produksi tulang terganggu, biasa terjadi turun-menurun dalam 

keluarga, apabila salah seorang anggoa keluarga mengalaminya anggota keluarga 

lainnya beresiko mengalami kondisi tersebut.  

4.1.2.4 Kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan 

  Pada kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan tidak ada kesenjangan antara 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. Pasien mengatakan suka menaiki motor dengan 

kecepatan tinggi dengan alasan agar segera sampai pada tujuan. Menurut Harcahyo 

(2014) dalam penelitiannya banyak siswa yang kurang memahami rambu lalu 

lintas, masih banyak anak-anak muda yang berkendara dengan kecepatan tinggi 

sehingga meningkatkan angka kejadian laka lantas. 

 4.1.2.5 Lingkungan tempat tinggal  

  Pada lingkungan tempat tinggal tidak terjadi kesenjangan antara kasus 

dengan teori, keluarga mengatakan ventilasi dirumahnya cukup, pasien mengatakan 

tinggal dilingkungan yang padat penduduk. Menurut Kristianto, (2010) kriteria 

rumah yang sehat adalah bangunan tidak terbuat dari bahan yang melepaskan zat 

berbahaya, memiliki pencahayaan yang cukup baik langsung maupun tidak 

langsung, ventilasi alamiah permanen minimal 10% luas tanah. 

4.1.2.6 Persepsi Dan Pengetahuan Tentang Penyakit dan Penatalaksanaannya. 

Pada persepsi dan pengetahuan tentang penyakit dan penatalaksanaannya, 

pasien dan keluarga mengatakan bahwa mengetahui tentang penyakitnya dan 

mengetahui cara perawatannya serta pengobatannya. Menurut Notoatmojo (2005) 

pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia, hasil pengetahuan seseorang  
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terhadap objek melalui indera yang dimilikinya dalam hal ini pasien mengetahui 

tentang penyakit dan cara penanganannya.  

4.1.3 Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik didapatkan beberapa masalah yang bisa dipergunakan 

sebagai data dalam menegakkan diagnosa keperawatan yang aktual maupun resiko. 

Adapun pemeriksaan dilakukan berdasarkan persistem yaitu : 

4.1.3.1 (B1) Breathing : 

 Pada tinjauan kasus didapatkan inspeksi bentuk dada normal chest, 

susunan ruas tulang belakang normal, pola nafas teratur dengan jenis vesikuler, 

tidak ada retraksi otot bantu nafas intercosta, tidak ada nyeri dada saat bernapas, 

tidak terdapat batuk. Pada palpasi ditemukan vokal fremitus kanan dan kiri sama. 

Pada perkusi ditemukan suara perkusi thorax sonor. Pada auskultasi ditemukan 

suara nafas normal pada seluruh paru. 

Pada tinjauan pustaka didapatkan tidak terdapat masalah, pada inspeksi tidak 

ada perubahan yang menonjol seperti bentuk dada ada tidaknya sesak nafas, 

pernafasan cuping hidung, dan pengembangan paru antara kanan dan kiri simetris. 

Pada palpasi biasanya tidak ada nyeri tekan, gerakan vokal fremitus antara kanan 

dan kiri sama. Pada perkusi didapatkan bunyi peru normal (resonan) dan pada 

auskultasi suara nafas vesikuler tidak ada suara nafas tambahan seperti wheezing 

atau ronchi. Muttaqin, (2011).  

Pada sistem pernafasan tidak ditemukan kesenjangan antara tinjauan kasus 

dengan tinjauan teori, pada tinjauan kasus ditemukan bentuk dada normal, tidak 

terdapat sesak, susunan tulang belakang normal, vokal fremitus sama antara kanan 

dan kiri, tidak terdapat ronchi atau wheezing. Jika pasien sbelumnya tidak memiliki 
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riwayat penyakit pada pernafasan seperti penyakit asma, tb paru, maupun covid 19 

maka kemungkinan besar tidak terdapat gangguan pada sistem pernafasan karena 

sistem tidak ada yang menggangu jalan nafas maupun mekanisme kerja sistem 

pernafaan itu sendiri. 

4.1.3.2  (B2) Blood : 

  Pada tinjauan kasus tidak terdapat nyeri dada, irama jantung teratur dengan 

pulsasi kuat posisi midclavicula sinistra v ukuran 1 cm, bunyi jantung : S1 dan S2 

tunggal, tidak terdapat bunyi jantung tambahan, CRT < 3 detik tidak ada cianosis, 

tidak ada clubbing finger, JVP normal.  

Pada tinjauan pustaka di dapatkan Inspeksi : kulit dan membran mukosa 

pucat, palpasi : tidak ada peningkatan frekuensi dan irama denyut nadi, tidak ada 

peningkatan JVP, CRT biasanya menurun >3 detik pada ekstremitas yang 

mengalami luka, perkusi : bunyi jantung pekak, auskultasi : tekanan darah normal 

atau hipertensi (kadang terlihat sebagai respon nyeri), bunyi jantumg S1 dan S2 

tunggal, tidak terdengar suara tambahan seperti murmur dan gallop) Muttaqin 

(2011) 

Terdapat kesenjangan antara tinjauan kasus dan tinjauan pustaka pada sistem 

kardiovaskuler. Pada tinjauan kasus tidak didapatkan kulit dan membran mukosa 

pucat tetapi pada tinjauan pustaka ditemukan membran mukosa pucat. Hal ini 

dikarenakan pada pasien dengan fraktur tertutup tidak mengalami perdarahan hebat 

yang menyebabkan darah ke perifer menurun (Wiarto, 2017) 
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4.1.3.3 (B3) Brain : 

Pada tinjauan kasus di dapatkan kesadaran composmentis, GCS : 4-5-6, 

orientasi baik, pasien kooperatif, tidak ada kejang, tidak ada kaku kuduk, tidak ada 

brudzinky, tidak ada nyeri kepala, tidak ada pusing, istirahat/tidur: siang ± 4 jam/hr, 

malam ± 8 jam/hr, tidak ada kelainan nervus cranialis, pupil isokor, reflek cahaya : 

+/+ (normal), pasien mengatakan tidurnya nyenyak. 

Pada tinjauan teori didapatkan data: pada inspeksi dengan menilai kesadaran 

pasien (GCS) biasanya didapatkan normal 4-5-6 , tidak ada kejang, tidak ada 

kelainan nervus, tidak ada nyeri kepala. Muttaqin (2011) 

Pada sistem persyarafan tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan teori 

dengan tinjauan kasus. Pada tinjauan kasus didapatkan kesadaran composmentis, 

tidak ada kejang, tidak nyeri kepala, tidak ada kelainan nervus cranial. Menurut 

Padila (2012), setelah 6 jam pasca operasi efek anestesi pada pasien berangsur 

hilang, dan organ tubuh pasien kembali normal menjalankan fungsinya. Sirkulasi 

darah juga akan kembali normal, tidak ada perdarahan hebat yang menyebabkan 

penurunan kesadaran pada pasien. Sensori nyeri masih ada pada bekas luka 

pembedahan pasien, namun akan sedikit terkontrol dengan bantuan pemberian 

analgesik untuk mengurangi rasa nyeri yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran 

pada pasien.  

4.1.3.4 (B4) Bladder : 

 Pada tinjauan kasus didapatkan bentuk alat kelamin normal, kemauan 

turun, kemampuan normal, alat kelamin bersih, frekuensi berkemih ± 3-4 x/hr, 

teratur tidak terdapat nyeri tekan, jumlah 1500 /24 jam, bau khas, warna kuning 
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jernih, tempat yang digunakan kamar mandi, pasien tidak menggunakan alat bantu 

berkemih. 

 Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada miksi Tn. Atidak mengalami 

gangguan, warna urin jernih, pasien biasanya masih menggunakan kateter, buang 

air kecil 3-4 x/hari, pada palpasi tidak ada nyeri tekan pada kandung kemih. 

Muttaqin (2011) 

 Pada sistem perkemihan terdapat kesenjangan antara tinjauan kasus 

dengan tinjauan pustaka. Pada tinjauan kasus didapatkan data pasien tidak  

menggunakan kateter urin, hal ini dikarenakan kemampuan mobilisasi  pada 

ekstremitas bawah pasien normal sehingga pasien mampu menjangkau kamar 

mandi. Katerisasi urin membantu pasien dalam proses eliminasinya. Pemasangan 

kateter urin menggantikan kebisaan normal berkemih, jika terjadi ketidakmampuan 

pasien dalam berkemih secara normal. (Craven dan Zweig, 2010) 

4.1.3.5 (B5) Bowel : 

Pada tinjauan kasus didapatkan data : Mulut bersih, mukosa bibir lembab, 

bentuk bibir normal, gigi bersih, kebiasaan gosok gigi selama di rumah sakit belum 

pernah gosok gigi, tidak ada nyeri abdomen, kebiasaan bab 1x/hari, konsistensi 

padat, warna coklat, bau khas, tempat yang biasa digunakan toilet, peristaltik 

12x/menit, tidak ada masalah eliminasi alvi. 

  Pada tinjauan pustaka sistem gastrointestinal (Bowel) didpaatkan data pada 

inspeksi : keadaan mulut bersih, mukosa lembab, palpasi : tidak ada nyeri tekan 

atau massa pada abdomen, perkusi : normal suara tympani, auskultasi : bissing usus 

mengalami penurunan. Muttaqin, (2011) 
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Pada sistem gastrointestinal pada tinjauan kasus didapatkan peristaltik 

normal, sedangkan pada tinjauan pustaka peristaltik mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan karena pengkajian dilaksanakan ± 8 jam post operasi, sehingga efek 

anestesi sudah menghilang. Disamping itu juga pasien melakukan mobilisasi dini 

dimana aktivitas tersebut dapat meningkatkan sirkulasi dan merangsang kontraksi 

otot abdomen serta otot polos pada anus. Menurut Syam, (2010) 

4.1.3.6 (B6) Muskuloskeletal dan Integumen : 

 Pada tinjauan kasus didapatkan kemampuan pergerakan sendi dan tungkai 

(rom) bebas, kekuatan otot : 5/3 5/5, ada fraktur di sebelah lengan kiri, tidak ada 

dislokasi, terdapat luka post operasi,  akral hangat, lembab, turgor baik, CRT ≤ 

2detik, tidak ada oedema, kulit bersih, kemampuan melakukan ADL parsial : pasien 

dibantu keluarga untuk mandi dan memakai baju karena masih takut untuk 

melakukan sendiri dan pasien masih kesulitan bergerak dengan satu tangan karena 

tangan kiri masih sakit ketika sedikit digerakkan, warna kulit sawo matang. 

Pada tinjauan pustaka didapatkan hasil: pada inspeksi : aktivitas dan latihan 

mengalami perubahan / gangguan dari post operative fraktur sehingga sebagian 

kebutuhan sehari-hari pasien perlu dibantu oleh perawat atau keluarga, misalnya 

kebutuhan sehari-hari kurang maksimal jika melakukannya sendiri. Adanya nyeri, 

kekuatan otot pada area fraktur mengalami perubahan akibat kerusakan rangka 

neuromuscular, ROM mengalami penurunan. Pada palpasi didapatkan tekstur kulit 

kasar dan suhu kulit hangat pada area di sekitar luka. Muttaqin (2011) 

 Tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus. 

Pada tinjauan kasus didapatkan kekuatan otot mengalami penurunan pada daerah 

luka : 5/3,5/5, CRT <2detik, kemampuan melakukan ADL dibantu secara parsial. 
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Keluarga membantu pasien melakukan mandi, memakai baju dan berhias karena 

pasien masih belum terbiasa beraktivitas dengan satu tangan dan masih butuh 

bantuan untuk memenuhi kebutuhan pasien.  

4.1.3.7 (B7) Penginderaan : 

 Pada penginderaan didapatkan studi kasus : konjungtiva tidak anemis, 

sklera normal putih, tidak ada palpebra, tidak ada strabismus, ketajaman 

penglihatan normal, tidak menggunakan alat bantu penglihatan, terdapat kantung 

mata, hidung normal, mukosa hidung lembab, tidak ada sekret, ketajaman 

penciuman normal, tidak ada kelainan, telinga berbetuk simetris, tidak ada keluhan, 

ketajaman pendengaran normal, tidak menggunakan alat bantu pendengaran, perasa 

manis, pahit, asam, asin, peraba normal. 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data sistem penginderaan pada inspeksi : 

pada mata bisa terdapat gangguan seperti konjungtiva anemis (jika terjadi 

perdarahan), pergerakan bola mata normal, pupil isokor. Muttaqin (2011) 

Pada sistem penginderaan pada tinjauan pustaka didapatkan konjungtiva pucat 

sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan konjungtiva tidak pucat. Hal ini 

disebabkan  karena pasien tidak ada riwayat perdarahan dan kebutuhan nutrisi 

terpenuhi selama dirawat dirumah sakit. Pasien mengatakan disarankan untuk 

banyak makan makanan yang mengandung protein untuk proses penyembuhan 

lukanya. Masalah nutrisi pasien terpenuhi dengan baik, pasien mau memakan 

makanan dari rumah sakit (ahli gizi) pasien juga dapat makan sendiri dengan tangan 

kanannya yang tidak mengalami fraktur, dan nafsu makannya baik. 

4.1.3.8 (B8) Endokrin : 
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 Pada tinjauan kasus sistem endokrin ditemukan data tidak ada pembesaran 

kelenjar thyroid, tidak ada pembesaran kelenjar parotis, tidak ada luka gangren. 

Pada tinjauan pustaka ditemukan data pada inspeksi : tidak ada pembesaran 

kelenjar thyroid dan tidak ada pembesaran kelenjar parotis. Tidak terdapat luka 

gangren (apabila pasien tidak memiliki riwayat diabetes millitus) 

(Muttaqin, 2011) 

 Pada sistem endokrin tidak ditemukan kesenjangan antara tinjauan kasus 

dengan tinjauan pustaka keduanya tidak ditemukan pembesaran pada kelenjar 

thyroid dan tidak ada pembesaran pada kelenjar parotis, tidak terdapat luka gangren. 

4.2 Diagnosa keperawatan 

 Menurut Nurarif, (2015) pada tinjauan pustaka ditemukan lima diagnosa 

keperawatan yang muncul pada pasien dengan fraktur humerus yaitu : 

4.2.1 Nyeri akut berhubungan dengan luka post operasi fraktur humerus 

4.2.2  Mual berhubungan dengan efek anestesi   

4.2.3 Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan fisik 

4.2.4 Ansietas berhubungan dengan kurang informasi  

4.2.5 Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan 

penurunan sirkulasi darah perifer. 

 Pada tinjauan kasus hanya ditemukan dua diagnosa keperawatan yaitu 

nyeri akut berhubungna dengan luka post operasi, dan defisit perawatan diri  : mandi 

berhubungan dengan kelemahan fisik.  

 Pada diagnosa keperawatan terdapat kesenjangna antara tinjauan pusaka 

dengan tinjauan kasus. Pada tinjauan kasus tidak muncul diagnosa mual 
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berhubungan dengan efek anestesi dikarenakan kemungkinan efek anestesi pada 

pasien sudah mulai berkurang dan pasien sudah tidak dalam pengaruh anestesi. 

Tidak muncul diagnosa keperawatan ansietas berhubungan dengan kurang 

informasi dikarenakan pasien sudah faham tentang keadaanya yang sudah 

dijelaskan ataupun diinformasikan oleh tenaga medis sebelum pasien dipindahkan 

diruang perawatan, tidak muncul diagnosa resiko ketidakefektifan perfusi jaringan 

perifer berhubungan dengan penurunan sirkulasi darah perifer, dikarenakan pasien 

mengalami fraktur tertutup dan tidak mengalami perdarahan yang hebat sehingga 

pasien tidak kehilangan darah cukup banyak. 

4.2 Intervensi Keperawatan 

 Pada perumusan perencanaan/intervensi antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus biasanya terjadi kesenjangan yang cukup berarti karena perencanaan 

pada tinjauan kasus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami pasien. 

 Pada diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan luka post 

operasi terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus. Pada 

tinjauan kasus ditambahkan rencana tindakan dengan bina hubungan saling percaya 

antara perawat/mahasiswa dengan pasien untuk meningkatkan kepercayaan pasien 

pada pelayanan medis. 

Pada diagnosa keperawatan defisit perawatan diri: mandi berhubungan 

dengan kelemahan fisik, terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan 

tinjauan kasus yaitu, pada tinjauan kasus tidak memunculkan intervensi berupa kaji 

faktor penyebab nyeri untuk mengetahui penyebab faktor defisit perawatan diri Tn. 

A dan menentukan intervensi selanjutnya, hal itu dikarenakan intervensi tersebut 

telah dilakukan pada diagnosa nyeri akut. 
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4.4 Implementasi keperawatan 

 Pelaksanaan adalah perwujudan dari perencanaan yang telah disusun. 

Pelaksanaan pada tinjauan pustaka belum dapat diwujudkan dikarenakan hanya 

membahas teori asuhan keperawatan. Sedangkan pada tinjauan kasus pelaksanaan 

telah disusun dan diwujudkan pada pasien dan ada pendokumentasian serta 

intervensi keperawatannya.  

 Pada diagnosa nyeri akut berhubungan dengan luka post operasi semua 

perencanaan tindakan keperawatan telah di lakukan yaitu seperti : membina 

hubungan saling percaya (dengan mengucapkan salam dengan sopan, perkenalan 

diri, menanyakan nama dan memberitahukan tujuan pertemuan), menjelaskan 

tentang penyebab nyeri karena luka pembedahan yang dilakukan, mengkaji tingkat 

nyeri pada pasien (dengan menanyakan penyebabnya, kualitas nyerinya, lokasi 

nyerinya, skala nyerinya dari rentang angka 0-10, menanyakan waktu munculnya 

nyeri apakah sering atau kadang-kadang), mempertahankan mobilisasi agar tidak 

terasa nyeri memberi kenyamanan pada pasien (dengan menganjurkan pasien untuk 

bad rest, dan mengurangi aktivitasnya yang menimbulkan nyeri), mengajarkan cara 

mengontrol nyeri dengan tehnik distraksi dan relaksasi (dengan mengajarkan nafas 

dalam dari hidung dan dikeluarkan melalui mulut, menganjurkan untuk melakukan 

berkali-kali hingga kondisi pasien dirasa lebih baik/tidak merasakan nyeri), 

mempertahankan mobilisasi karea terdapat pemasangan bidai pada lengan kirinya 

(dengan menganjurkan pasien untuk bed rest, dan memberikan penyangga dibawah 

lengan kirinya dengan bantal ketika sedang tidur agar pasien merasa nyaman), 

mengobservasi tanda-tanda vital pada pasien untuk mengetahui kondinya terkini 

(dengan melakukan pengecekan tekanan darah, suhu tubuh, frekuensi pernafasan, 
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dan denyut jantung), berkolaborasi dengan tim medis lain untuk pemberian obat 

analgesik (memberikan antrain 2 x 40 mg via infus/intravena). 

 Pada diagnosa defisit perawatan diri : mandi berhubungan dngan kelemahan 

fisik perencanaan tindakan keperawatan yang telah dilakukan adalah : 

Menganjurkan kepada keluarga untuk memberi bantuan pada pasien sementara 

(keluarga pasien membantu pasien dalam melakukan kegiatan seperti ke kamar 

mandi, berhias/memakai baju), Menganjurkan pada pasien untuk merawat diri 

dengan menggunakan satu tangan semampunya guna meningkatan kemampuan 

pasien selama masa pengobatan (mengajarkan cara makan sementara dengan 

menggunakan satu tangan, mengajarkan cara menyisir rambut dengan satu tangan), 

mengobservasi tanda-tanda vital pada pasien untuk mengetahui kondinya terkini 

(dengan melakukan pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, frekuensi pernafasan, 

dan denyut jantung), mengajarkan rom pasif pada tangan kiri pasien guna 

mempercepat pemulihan tangannya (menganjurkan melakukan rom pasif pada 

tangan yang mengalami cedera dengan hati-hati dan kontinyu) 

Pada pelaksanaan tindakan keperawatan tidak ditemukan hambatan 

dikarenakan pasien dan keluarga kooperatif dengan tenaga medis, sehingga rencana 

tindakan dapat dilakukan dengan baik. 

4.5 Evaluasi keperawatan  

Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilaksanakan karena merupakan 

kasus semu sedangkan pada tinjauan kasus evaluasi dapat dilaksanakan karena 

dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara langsung. 

Pada akhir evaluasi pada diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan 

dengan luka post operasi dapat disimpulkan baha nyeri pada pasien berkurang dan 
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pasien merasa lebih nyaman. Hal ini sesuai dngan teori dari Perry & potter, (2010) 

kebutuhan terbebas dari rasa nyeri itu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang 

merupakan tujuan diberikannya asuhan keperawatan pada seorang pasien di rumah 

sakit. 

Diagnosa keperawatan Defisit perawatan diri: mandi berhubungan dengan 

kelemahan fisik dapat disimpulkan bahwa masalah teratasi pasien dapat melakukan 

aktivitas mandi dan berhias secara mandiri. Hal ini sesuai dengan teori tujuan 

dilakukan asuhan keperawatan perawatan diri mandiri yaitu meningkatkan derajat 

kesehatan seseorang, memelihara kebersihan diri secara mandiri, memperbaiki 

perawatan diri secara mandiri yang kurang (Sujono dalam setyawati 2016). 

Hasil evaluasi pana Pasiendapat disimpulkan bahwa semua masalah 

keperawatan dapat teratasi dengan baik dan kondisi pasien sudah mengalami 

perkembangan yang baik sesuai dengan intervensi dan implementasi keperawatan, 

sehingga pasien sudah bisa dianjurkan untuk KRS. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langsung pada Pasien dengan diagnosa medis CF Humerus 

Sinistra diruang melati RSUD Bangil Pasuruan, maka penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

mutu asuhan keperawatan pada Pasien dengan diagnosa medis CF Humerus 

Sinistra. 

5.1 Simpulan 

  Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan pada 

Pasien dengan diagnosa medis CF Humerus Sinistra, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Fokus pengkajian pada Tn. A yaitu pada system muskuloskeletal 

Kemampuan pergerakan sendi dan tungkai (rom) bebas, kekuatan otot : 5/3 5/5, ada 

fraktur di sebelah lengan kiri, tidak ada dislokasi, terdapat luka post operasi,  akral 

hangat, lembab, turgor baik, CRT ≤ 2detik, tidak ada oedema, kulit bersih, 

kemampuan melakukan ADL parsial : pasien dibantu keluarga untuk mandi dan 

memakai baju karena masih takut untuk melakukan sendiri dan pasien masih 

kesulitan bergerak dengan satu tangan karena tangan kiri masih nyeri ketika ada 

sedikit gerakkan, warna kulit sawo matang. 

5.1.2 Diagnosa keperawatan prioritas pada Tn. A meliputi : Nyeri akut 

berhubungan dengan luka post operasi fraktur, Defisit perawatan diri : mandi 

berhubungan dengan kelemahan fisik.  
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5.1.3 Pada kedua diagnosa prioritas yang muncul pada Tn. A dilakukan melalui dua 

jenis tindakan yaitu tindakan mandiri keperawatan dan tindakan kolaborasi dengan 

dokter dan ahli gizi. 

5.1.4 Implementasi keperawatan dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 27 

januari 2020 hingga 29 januari 2020 dan semua tindakan yang diimplementasikan 

kepada Tn. A berdasarkan pada rencana tindakan keperawatan yang telah 

ditetapkan oleh perawat. 

5.1.5 Dari ketiga diagnosa prioritas yang terjadi pada Tn. A didapatkan pada 

diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan luka post operasi fraktur 

teratasi, pada diagnosa Defisit perawatan diri : mandi berhubungan dengan 

kelemahan fisik masalah teratasi. Kondisi Pasiensuduh cukup baik dari sebelumnya 

tanda vital pada pasien stabil sehingga Pasiendianjurkan untuk KRS. 

5.2  Saran  

Penulis memberikan saran sebagai berikut : 

5.2.1 Untuk tercapainya tujuan suatu intervensi keperawatan dibutuhkan 

komunikasi yang baik antara perawat dengan pasien dan keluarga, perawat dengan 

teaga medis lain, dan perawat dengan mahasiswa 

5.2.2 Untuk mahasiswa agar mendapatkan kepercyaan dari pasien hendaknya 

melakukan bina hubungan yang baik agar tidak menimbulkan keraguan pada pasien 

dan keluarga. 
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