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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Nyeri Akut pada Pasien Post ORIF  

1. Pengertian fraktur 

Fraktur merupakan istilah dari hilangnya kontinuitas tulang, tulang rawan 

baik yang bersifat total maupun sebagian. Fraktur juga dikenal dengan istilah patah 

tulang, biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik, kekuatan, sudut, tenaga, 

keadaan tulang, dan jaringan lunak disekitar tulang akan menentukan fraktur yang 

terjadi. Fraktur juga melibatkan jaringan otot, saraf, dan pembuluh darah 

disekitarnya karena tulang bersifat rapuh namun cukup mempunyai kekuatan dan 

gaya pegas untuk menahan, tetapi apabila tekanan eksternal yang datang lebih besar 

dari yang dapat diserap tulang, maka terjadilah trauma pada tulang yang 

mengakibatkan rusaknya atau terputusnya kontinuitas tulang (Price & Wilson, 

2014). 

Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis dan 

luasnya. Fraktur terjadi apabila tulang terkena stres yang lebih besar dari yang dapat 

diabsorpsinya. Fraktur dapat disebabkan oleh pukulan langsung, gaya meremuk, 

gerakan puntir mendadak dan bahkan kontraksi otot ekstrem (Smeltzer & Bare, 

2013). 
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2. Penyebab fraktur 

Fraktur terjadi ketika tulang mendapat tekanan yang lebih besar dari yang 

dapat diserapnya. Fraktur dapat disebabkan oleh hantaman langsung, kekuatan 

yang meremukkan, gerakan memuntir yang mendadak, atau bahkan karena 

kontraksi otot yang ekstrem (Smeltzer & Bare, 2013). Klasifikasi penyebab fraktur 

dapat digolongkan ke dalam fraktur traumatik, fraktur patologis dan fraktur stres 

(Noor Helmi, 2014). 

a. Fraktur traumatik 

Disebabkan oleh trauma yang tiba-tiba mengenai tulang yang dapat berupa 

pukulan, penekukan atau penarikan yang berlebihan. Tulang tidak mampu menahan 

trauma tersebut sehingga terjadi fraktur pada tempat yang terkena dan jaringan 

lunaknya pun juga rusak. Kecelakaan ataupun tekanan kecil dapat mengakibatkan 

fraktur. 

b. Fraktur patologis 

Disebabkan oleh kelemahan tulang sebelumnya akibat kelainan patologis di 

dalam tulang. Fraktur patologis terjadi pada daerah-daerah tulang yang telah 

menjadi lemah karena tumor atau proses patologis lainnya. Penyebab yang paling 

sering dari fraktur-fraktur semacam ini adalah tumor, baik primer maupun 

metastasis. 

c. Fraktur stres 

Disebabkan oleh trauma yang terus menerus pada suatu tempat tertentu, 

misalnya pada seorang atlet yang mengalami trauma minor berulang kali. 
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3. Patofisiologi fraktur 

Tulang bersifat rapuh namun cukup mempunyai kekuatan dan gaya pegas 

untuk menahan tekanan. Tetapi, apabila tekanan eksternal yang datang lebih besar 

dari yang dapat diserap tulang, maka terjadilah trauma pada tulang yang 

mengakibatkan rusaknya atau terputusnya kontinuitas tulang. Setelah terjadi 

fraktur, periosteum dan pembuluh darah serta saraf dalam korteks, marrow, dan 

jaringan lunak yang membungkus tulang rusak. Fraktur dibagi menjadi fraktur 

terbuka dan fraktur tertutup. Tertutup apabila kulit tidak ditembus oleh fragmen 

tulang sehingga tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar melalui luka pada 

kulit dan jaringan lunak (Noor Helmi, 2014). 

Sewaktu tulang patah perdarahan biasanya terjadi disekitar tempat patah dan 

ke dalam jaringan lunak sekitar tulang tersebut dan terbentuklah hematoma di 

rongga medula tulang. Sel-sel darah putih dan sel mast berakumulasi menyebabkan 

aliran darah ke tempat tersebut. Di tempat patahan tersebut terbentuk fibrin dan 

berfungsi sebagai jala-jala untuk melekatkan sel-sel baru. Aktivitas osteoblast 

terangsang dan terbentuk tulang baru imatur yag disebut callus. Bekuan fibrin 

direabsorbsi dan sel-sel tulang baru mengalami remodeling untuk membentuk 

tulang sejati. Insufisiensi pembuluh darah atau penekanan saraf yang berkaitan 

dengan pembengkakan yang tidak ditangani dapat menurunkan asupan darah ke 

ekstremitas dan mengakibatkan kerusakan saraf perifer. Bila tidak terkontrol 

pembengkakan yang tidak ditangani dapat menurunkan asupan darah ke 

ekstremitas dan mengakibatkan peningkatan tekanan jaringan, oklusi darah total 

dapat berakibat anoksia jaringan yang engakibatkan rusaknya serabut otot dan 
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jaringan otot. Komplikasi ini dinamakan sindrom kompartment (Smeltzer & Bare, 

2013).   

4. Tindakan pembedahan ORIF (Open Reduction Internal Fixation) 

Open Reduction Internal Fixation (ORIF) adalah suatu jenis operasi dengan 

pemasangan internal fiksasi yang dilakukan ketika fraktur tersebut tidak dapat 

direduksi secara cukup dengan close reduction, untuk mempertahankan posisi yang 

tepat pada fragmen fraktur (Potter & Perry, 2010).  

ORIF adalah sebuah prosedur bedah medis, yang tindakannya mengacu pada 

operasi terbuka untuk mengatur tulang, seperti yang diperlukan untuk beberapa 

patah tulang, fiksasi internal mengacu pada fiksasi sekrup dan piring untuk 

mengaktifkan atau memfasilitasi penyembuhan (Brunner & Suddart, 2010). Fungsi 

ORIF untuk mempertahankan posisi fragmen tulang agar tetap menyatu dan tidak 

mengalami pergerakan.  

Nyeri setelah tindakan ORIF disebabkan oleh rangsangan mekanik luka yang 

menyebabkan tubuh menghasilkan mediator-mediator kimia nyeri. Mediator kimia 

dapat mengaktivasi nociceptor lebih sensitif secara langsung maupun tidak 

langsung sehingga menyebabkan hiperalgesia. Nyeri pasca operasi fraktur akan 

berdampak pada sistem endokrin yang akan meningkatkan sekresi cortisol, 

katekolamin dan hormon stres lainnya. Respon fisiologis yang berpengaruh akibat 

nyeri adalah takikardia, peningkatan tekanan darah, perubahan dalam respon imun 

dan hiperglikemia. Nyeri juga menyebabkan pasien takut untuk bergerak sehingga 

beresiko terjadi trombosis vena dalam, atelektasis paru, mengurangi pergerakan 

usus dan retensi urin. Resiko masalah – masalah pasca operasi fraktur tersebut dapat 
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diminimalkan jika pasien dapat beradaptasi terhadap nyeri yang dialaminya 

(Constantini & Affaitati, 2011). 

5. Pengertian nyeri akut 

Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit atau 

intervensi bedah, dan memiliki awitan bedah yang cepat, dengan intensitas yang 

bervariasi (ringan sampai berat) serta berlangsung singkat (kurang dari enam bulan) 

dan menghilang dengan atau tanpa pengobatan setelah keadaan pulih pada area 

yang rusak. Nyeri akut biasanya berlangsung singkat, misalnya nyeri pada fraktur. 

Klien yang mengalami nyeri akut biasanya menunjukkan gejala respirasi 

meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat. 

Nyeri ini biasanya berlangsung tidak lebih dari enam bulan. Awitan 

gejalanya mendadak dan biasanya penyebab serta lokasi nyeri sudah diketahui. 

Nyeri akut ditandai dengan peningkatan tegangan otot dan kecemasan yang 

keduanya meningkatkan persepsi nyeri (Mubarak, Indrawati, & Susanto, 2015). 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri 

Persepsi individu terhadap nyeri di pengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain (Mubarak et al., 2015) : 

a. Etnik dan nilai budaya 

Beberapa kebudayaan yakin bahwa memperlihatkan nyeri adalah sesuatu 

yang alamiah. Kebudayaan lain cenderung untuk melatih perilaku yang tertutup 

(intovert). Sosialisasi budaya menentukan perilaku psikologis seseorang. Dengan 

demikian, hal ini dapat mempengaruhi pengeluaran fisiologis opial endogen 

sehingga terjadilah persepsi nyeri. Latar belakang etnik dan budaya merupakan 

faktor yang memengaruhi reaksi terhadap nyeri dan ekspresi nyeri. Sebagai contoh, 
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individu dari budaya tertentu cenderung ekspresif dalam mengungkapkan nyeri, 

sedangkan individu dari budaya lain cenderung lebih memilih menahan perasaan 

mereka dan tidak ingin merepotkan orang lain. 

b. Tahap perkembangan 

Usia dan tahap perkembangan seseorang merupakan variabel penting yang 

akan mempengaruhi reaksi dan ekspresi terhadap nyeri. Dalam hal ini, anak-anak 

cenderung kurang mampu mengungkapkan nyeri yang mereka rasakan 

dibandingkan orang dewasa, dan kondisi ini dapat menghambat penanganan nyeri 

yang mereka rasakan dibandingkan orang dewasa, dan kondisi ini dapat 

menghambat penanganan nyeri untuk mereka. Disisi lain, prevalensi nyeri pada 

individu lansia lebih tinggi karena penyakit akut atau kronis dan degenerative yang 

diderita. Walaupun ambang batas nyeri tidak berubah karena penuaan, efek 

analgesic yang diberikan menurun karena perubahan fisiologis yang terjadi.  

c. Lingkungan dan individu pendukung 

Lingkungan yang asing, tingkat kebisingan yang tinggi, pencahayaan, dan 

aktivitas yang tinggi di lingkungan tersebut akan dapat memperberat nyeri. Selain 

itu, dukungan dari kluarga dan orang terdekat menjadi salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi persepsi nyeri individu. Sebagai contoh, individu yang 

sendirian tanpa keluarga atau teman-temannya yang mendukungnya, cenderung 

merasakan nyeri yang lebih berat dibandingkan mereka yang mendapat dukungan 

dari keluarga dan orang-orang terdekat. 

d. Pengalaman nyeri sebelumnya 

Pengalaman masa lalu juga berpengaruh terhadap persepsi nyeri individu dan 

kepekaannya terhadap nyeri. Individu yang pernah mengalami nyeri atau 
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menyaksikan penderitaan orang terdekatnya saat mengalami nyeri cenderung 

merasa terancam dengan peristiwa nyeri yang akan terjadi dibandingkan individu 

lain yang belum pernah mengalaminya. Selain itu, keberhasilan atau kegagalan 

metode penanganan nyeri sebelumnya juga berpengaruh terhadap harapan individu 

yang terhadap penanganan nyeri saat ini.  

e. Ansietas dan stress 

Ansietas sering kali menyertai peristiwa nyeri yang terjadi. Ancaman yang 

tidak jelas asalnya dan ketidakmampuan mengontrol nyeri atau peristiwa di 

sekelilingnya dapat memperberat persepsi nyeri. Sebaliknya, individu yang percaya 

bahwa mereka mampu mengontrol nyeri yang mereka rasakan akan mengalami 

penurunan rasa takut dan kecemasan yang akan menurunkan persepsi nyeri mereka. 

f. Jenis kelamin 

Beberapa kebudayaan yang mempengaruhi jenis kelamin misalnya 

menganggap bahwa seorang anak laki-laki harus berani dan tidak boleh menangis, 

sedangkan anak perempuan boleh menangis dalam situasi yang sama. Namun 

secara umum, pria dan wanita tidak berbeda secara bermakna dalam berespon 

terhadap nyeri. 

g. Makna nyeri 

Individu akan mempersepsikan nyeri berbeda-beda apabila nyeri tersebut 

memberi kesan ancaman, suatu kehilangan, hukuman, dan tantangan. Makna nyeri 

mempengaruhi pengalaman nyeri dan cara seseorang beradaptasi terhadap nyeri. 

h. Perhatian 

Tingkat seorang pasien memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat 

mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat dihubungkan dengan 
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nyeri yang meningkat sedangkan upaya pengalihan (distraksi) dihubungkan dengan 

respon nyeri yang menurun. 

i. Keletihan 

Rasa kelelahan menyebabkan sensasi nyeri semakin intensif dan 

menurunkan kemampuan koping sehingga meningkatkan persepsi nyeri. 

j. Gaya koping 

Individu yang memiliki lokasi kendali internal mempersiapkan diri mereka 

sebagai individu yang dapat mengandilkan lingkungan mereka dan hasil akhir suatu 

peristiwa nyeri. Sebaliknya, individu yang memiliki lokasi kendali eksternal 

mempersepsikan faktor lain didalam lingkungan mereka seperti perawat sebagai 

individu yang bertanggung jawab terhadap hasil akhir dari suatu peristiwa. 

k. Dukungan keluarga dan sosial 

Kehadiran orang-orang terdekat pasien dan bagaimana sikap mereka 

terhadap pasien mempengaruhi respon nyeri memerlukan dukungan, bantuan, dan 

perlindungan walaupunnyeri tetap dirasakan, kehadiran orang yang dicintai akan 

meminimalkan kesepian dan ketakutan. 

7. Cara mengukur intensitas nyeri 

Intensitas nyeri merupakan gambaran tentang seberapa parah nyeri yang 

dirasakan oleh individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan 

individual, serta kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan sangat 

berbeda oleh dua orang yang berbeda. Pengukuran nyeri dengan pendekatan 

objektif yang paling mungkin adalah menggunakan respons fisiologis tubuh 

terhadap nyeri itu sendiri, namun pengukuran dengan teknik ini juga tidak dapat 

memberikan gambaran pasti tentang nyeri itu sendiri. Menurut Mubarak et al., 



15 
 

2015, penilaian terhadap intensitas nyeri dapat dilakukan dengan menggunakan 

skala yaitu : 

a. Skala penilaian numerik 

Penilaian nyeri menggunakan skala penilaian Numerical Rating Scale (NRS) 

lebih digunakan sebagai pengganti alat pendeskripsian kata. Dalam hal ini, pasien 

menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10. Skala efektif untuk digunakan saat 

mengkaji intensitas nyeri sebelum dan sesudah intervensi terapeutik. 

 

 

 

 

Gambar 1 Skala Penilaian Numerik 

Keterangan : 

0 : tidak nyeri 

1-3 : nyeri ringan secara objektif pasien mampu berkomunikasi dengan baik. 

4-6 : nyeri sedang secara objektif pasien mendesis, menyeringai, dapat 

menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dan dapat mengikuti 

perintah dengan baik. 

7-9 : nyeri berat secara objektif pasien terkadang tidak dapat mengikuti perintah 

tapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukan lokasi nyeri, dapat 

mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan posisi alih napas panjang 

dan distraksi. 

10 : pasien sudah tidak mampu berkomunikasi, memukul. 
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B. Asuhan Keperawatan pada Pasien Post ORIF dengan Nyeri Akut 

1. Pengkajian keperawatan 

Pengkajian keperawatan adalah suatu bagian dari komponen proses 

keperawatan sebagai suatu usaha perawat dalam menggali permasalahan yang ada 

di pasien meliputi pengumpulan data tentang status kesehatan pasien yang yang 

dilakukan secara sistematis, menyeluruh atau komprehensif, akurat, singkat dan 

berlangsung secara berkesinambungan (Muttaqin, 2010). Pada pasien dengan nyeri 

akut dalam kategori fisiologis dengan subkategori nyeri dan kenyamanan, perawat 

harus mengkaji data mayor dan minor yang tercantum dalam buku Standar 

Diagnosa Keperawatan Indonesia (2017). Tanda dan gejala mayor diantaranya 

yaitu subyektif (mengeluh nyeri), objektif (tampak meringis, bersikap protektif 

(mis. waspada, posisi menghindari nyeri)), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit 

tidur. Tanda dan gejala minor diantaranya yaitu objektif (tekanan darah meningkat, 

pola nafas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, 

berfokus pada diri sendiri, diaforesis. 

Untuk membantu klien dalam mengutarakan masalah/keluhannya secara 

lengkap, pengkajian yang bisa dilakukan oleh perawat untuk mengkaji karakteristik 

nyeri bisa menggunakan pendekatan analisis symptom (Andarmoyo, 2013). 

 

Tabel 1 

Analisis Symptom Pengkajian Nyeri 

 

P Propokatif atau paliatif Apakah yang menyebabkan gejala? Apa 

saja yang dapat mengurangi dan 

memperberatnya? 
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Q Kualitas atau kuantitas Bagaimana gejala (nyeri) dirasakan, 

sejauh mana Anda merasakannya 

sekarang? 

R Regional/area/terpapar/radiasi Dimana lokasi nyeri dirasakan?Apakah 

menyebar? 

S Skala keparahan Seberapa keparahan dirasakan (nyeri 

dengan skala berapa)? (1-10) 

T Timing atau waktu Kapan mulai timbul? Seberapa sering 

gejala terasa? Apakah tiba-tiba atau 

bertahap? 

Sumber: Konsep dan Proses Keperawatan Nyeri (Andarmoyo, 2013) 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa Keperawatan merupakan suatu keputusan klinik tentang respon 

dari individu, keluarga dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual atau 

potensial, berdasarkan pendidikan dan pengalamannya perawat secara akuntabilitas 

dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga, 

menurunkan, membatasi, mencegah dan merubah status kesehatan klien (Herdman, 

2012). Adapun diagnosa keperawatan yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu 

nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik : prosedur operasi ditandai 

dengan pasien mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, 

takikardi, sulit tidur. 

3. Intervensi keperawatan 

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh 

perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai 

luaran (outcome) yang diharapkan (PPNI, 2017). 
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Selama perencanaan dibuat prioritas dengan kolaborasi pasien dan keluarga, 

konsultasi tim kesehatan lain, modifikasi asuhan keperawatan dan catat informasi 

yang relevan tentang kebutuhan perawatan kesehatan pasien dan penatalaksanaan 

klinik. 

Tujuan dan kriteria hasil untuk masalah nyeri akut mengacu pada standar 

luaran keperawatan Indonesia mengenai aspek-aspek yang dapat diobservasi 

meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi pasien, keluarga atau komunitas sebagai 

respon terhadap intervensi keperawatan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 

Perencanaan Keperawatan Nyeri Akut 

 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan  

SLKI 

Perencanaan 

Keperawatan SIKI 

1 2 3 

Nyeri akut 

berhubungan dengan 

agen pencedera fisik 

: prosedur operasi 

ditandai dengan 

pasien mengeluh 

nyeri, tampak 

meringis, bersikap 

protektif, gelisah, 

takikardi, sulit tidur 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3 x 24 jam, 

diharapkan tingkat nyeri 

menurun dan kontrol 

nyeri meningkat dengan 

kriteri hasil :  

a. Tidak mengeluh 

nyeri 

b. Tidak meringis 

c. Tidak bersikap 

protektif  

d. Tidak gelisah 

Intervensi Utama : 

Dukungan Nyeri Akut : 

Pemberian Analgesik 

Observasi 

a. Identifikasi 

karakteristik nyeri 

(mis. pencetus, pereda, 

kualitas, lokasi, 

intensitas, frekuensi, 

durasi) 

b. Identifikasi riwayat 

alergi obat 
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e. Kesulitan tidur 

menurun 

f. Frekuensi nadi 

membaik 

g. Melaporkan nyeri 

terkontrol 

h. Kemampuan 

mengenali onset 

nyeri meningkat 

i. Kemampuan 

mengenali 

penyebab nyeri 

meningkat 

j. Kemampuan 

menggunakan 

teknik non-

farmakologis 

meningkat  

c. Identifikasi kesesuaian 

jenis analgesik (mis. 

narkotika, non-

narkotika, atau 

NSAID) dengan 

tingkat keparahan nyeri 

d. Monitor tanda-tanda 

vital sebelum dan 

sesudah pemberian 

analgesik  

e. Monitor efektifitas 

analgesik 

Terapeutik 

f. Diskusikan jenis 

analgesik yang disukai 

untuk mencapai 

analgesia optimal, jika 

perlu 

g. Pertimbangkan 

penggunaan infus 

kontinu, atau bolus 

oploid untuk 

mempertahankan kadar 

dalam serum 

h. Tetapkan target 

efektifitas analgesik 

untuk mengoptimalkan 

respons pasien 

i. Dokumentasikan 

respons terhadap efek 



20 
 

analgesik dan efek 

yang tidak diinginkan  

Edukasi 

j. Jelaskan efek terapi 

dan efek samping obat 

Kolaborasi 

k. Kolaborasi pemberian 

dosis dan jenis 

analgesik, sesuai 

indikasi 

 

Dukungan Nyeri Akut : 

Manajemen Nyeri 

Observasi 

a. Identifikasi lokasi, 

karakteristik durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

b. Identifikasi skala nyeri 

c. Identifikasi respons 

nyeri non verbal  

d. Identifikasi faktor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

e. Identifikasi 

pengetahuan dan 

keyakinan tentang 

nyeri 
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f. Identifikasi pengaruh 

budaya terhadap 

respon nyeri 

g. Identifikasi pengaruh 

nyeri pada kualitas 

hidup 

h. Monitor keberhasilan 

terapi komplementer 

yang sudah diberikan 

i. Monitor efek samping 

penggunaan analgetik 

Terapeutik 

j. Berikan teknik 

nonfarmakologi untuk 

mengurangi rasa nyeri 

(mis. TENS, hipnosis, 

akupresur, terapi 

musik, biofeedback, 

terapi pijat, 

aromaterapi, teknik 

imajinasi terbimbing, 

kompres hangat dingin, 

terapi bermain 

k. Kontrol lingkungan 

yang memperberat rasa 

nyeri (mis. suhu 

ruangan, pencahayaan, 

kebisingan) 

l. Fasilitasi istirahat dan 

tidur 
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m. Pertimbangkan jenis 

dan sumber nyeri 

dalam pemilihan 

strategi meredakan 

nyeri 

Edukasi 

n. Jelaskan penyebab, 

periode, dan pemicu 

nyeri 

o. Jelaskan strategi 

meredakan nyeri 

p. Anjurkan memonitor 

nyeri secara mandiri 

q. Anjurkan 

menggunakan 

analgetik secara tepat 

r. Ajarkan teknik 

nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi 

s. Kolaborasi pemberian 

analgetik, jika perlu 

 

 

4. Implementasi keperawatan 

Implementasi keperawatan merupakan komponen keempat dari proses 

keperawatan setelah merumuskan rencana asuhan keperawatan. Implementasi 

keperawatan merupakan bagian dari proses keperawatan dimana tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dalam asuhan 
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keperawatan dilakukan dan diselesaikan (Potter & Perry, 2010). Intervensi 

keperawatan yang sudah direncanakan berdasarkan Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI) dilaksanakan pada tahap implementasi keperawatan. 

5. Evaluasi keperawatan 

Evaluasi keperawatan menurut Kozier (2010) adalah fase kelima atau 

terakhir dalam proses keperawatan. Evaluasi dapat berupa evaluasi struktur, proses 

dan hasil evaluasi terdiri dari evaluasi formatif yaitu menghasilkan umpan balik 

selama program berlangsung. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah 

program selesai dan mendapatkan informasi efektifitas pengambilan keputusan. 

Evaluasi asuhan keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP (subjektif, 

objektif, assesment, planing) (Achjar, 2010). Adapun komponen SOAP yaitu S 

(subjektif) dimana perawat menemui keluhan pasien yang masih dirasakan setelah 

dilakukan tindakan keperawatan, O (objektif) adalah data yang berdasarkan hasil 

pengukuran atau observasi perawat secara langsung pada pasien dan yang dirasakan 

pasien setelah tindakan keperawatan, A (assesment) adalah interpretasi dari data 

subjektif dan objektif, P (planing) adalah perencanaan keperawatan yang akan 

dilanjutkan, dihentikan, dimodifikasi, atau ditambah dari rencana tindakan 

keperawatan yang telah ditentukan sebelumnya (Nikmatur & Saiful, 2012). 

Evaluasi keperawatan terhadap pasien yang mengalami nyeri akut yang diharapkan 

adalah : 

a. Tidak mengeluh nyeri 

b. Tidak meringis 

c. Tidak bersikap protektif  

d. Tidak gelisah 
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e. Kesulitan tidur menurun 

f. Frekuensi nadi membaik 

g. Melaporkan nyeri terkontrol 

h. Kemampuan mengenali onset nyeri meningkat 

i. Kemampuan mengenali penyebab nyeri meningkat 

j. Kemampuan menggunakan teknik non-farmakologis meningkat 

 


