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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif.  Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini Adalah Quasi Experiment dengan rancangan pre-test-

post-test with control group. Desain ini merupakan desain penelitian 

untuk mengetahui efek intervensi yang diberikan terhadap variabel 

dependen. Pre-test-post-test with control group digunakan untuk 

membandingkan dua kelompok subjek penelitian (Notoadmodjo, 

2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh 

kompres dingin dengan cold pack dalam mengurangi nyeri pada 

pasien paska pembedahan fraktur pada ekstremitas atas ataupun 

bawah. Bentuk rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Pre test Perlakuan  Post Test 

Kelompok Intervensi O1 X1 O2 

Kelompok Kontrol O3 X2 O4 
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Keterangan : 

O1 :   Nyeri yang dirasakan pasien pasca pembedahan fraktur 

pada ekstremitas atas ataupun bawah setelah efek obat 

analgetik I sebelum mendapatkan perlakuan kompres 

cold pack 

O2 :   Nyeri yang dirasakan pasien pasca pembedahan fraktur 

pada ekstremitas atas ataupun bawah setelah efek 

analgetik II  setelah mendapatkan perlakuan kompres 

cold pack 

X1     :   Perlakuan kompres cold pack. 

X2 :   Perlakuan relaksasi nafas dalam. 

O3  :   Nyeri yang dirasakan pasien pasca pembedahan fraktur 

pada ekstremitas atas ataupun bawah setelah efek obat 

analgetik I  sebelum dilakukan relaksasi nafas dalam. 

O4 :   Nyeri yang dirasakan pasien pasca pembedahan fraktur 

pada ekstremitas atas ataupun bawah setelah efek obat 

analgetik II  setelah dilakukan relaksasi nafas dalam. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah subjek (manusia, klien) 

yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 
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2008). Populasi dalam penelitian ini adalah pasien paska 

pembedahan fraktur pada ekstremitas atas dan bawah yang 

dirawat di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. Pada bulan 

Januari sampai Maret 2016 rata-rata jumlah kasus pembedahan 

fraktur pada ekstremitas atas dan bawah setiap bulannya sekitar 

30 pasien sehingga perhitungan jumlah populasi dalam setiap 

tahunnya adalah 360 pasien. 

2. Sampel 

Sampel adalah subjek yang diteliti dan dianggap 

mewakili dari populasi penelitian yang ada. Sampel dipilih 

dengan cara tertentu untuk mewakili populasi (Nursalam, 2013). 

Menurut Sugiyono (2011), cara penentuan sample dilakukan 

dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang 

dietapkan peneliti. Dalam penelitian ini kriteria spesifik yang 

ditetapkan adalah pasien paska pembedahan fraktur pada 

ekstremitas atas ataupun bawah yang dirawat di RSUP dr 

Soeradji Tirtonegoro Klaten yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut :  

a. Kriteria inklusi penelitian ini adalah: 

1) Pasien pasca pembedahan fraktur pada ekstremitas atas 

ataupun bawah hari ke - 0  yang berusia 20-60  tahun. 
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2) Pasien dengan kesadaran composmentis dan  tidak 

dalam pengaruh obat anastesi 3-4 jam setelah 

dilakukan tindakan operasi. 

3) Pasien dengan kesadaran composmentis dan tidak 

dalam pengaruh obat analgetik yang telah diberikan 3- 

6 jam di bangsal perawatan   

4) Pasien dengan skala nyeri ringan sampai sedang ( skala 

1 – 6 dinilai dengan skala nyeri VAS) 

5) Bersedia menjadi responden penelitian dengan terlebih 

dahulu menandatangani inform consent. 

b. Adapun kriteria eklusi penelitian ini adalah 

1) Pasien dengan paska operasi Total Knee Replacement 

(TKR) 

2) Pasien dengan 2 (dua) lokasi fraktur atau multiple 

fraktur pada organ  tubuh.  

3) Pasien ORIF dengan komplikasi infeksi (osteomielitis)  

4) Pasien dengan komplikasi neuropati diabetic. 

5) Pasien fraktur patologis yang disebabkan oleh adanya 

keganasan / kanker tulang. 
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3. Besar sampel.  

Pada penelitian ini penentuan besar sampel 

menggunakan total sampling. Menurut Sugiyono (2007), total 

sampling adalah tehnik pengambilan sampel apabila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel.  Sampel pada 

penelitian ini adalah seluruh pasien fraktur ekstermitas atas dan 

bawah yang dilakukan ORIF  di ruang Melati III dalam waktu 1 

bulan dan memenuhi criteria tertentu.             

Sebagaimana dikemukakan oleh Baley dalam Mahmud 

(2011, hlm. 159) yang menyatakan bahwa untuk penelitian yang 

menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel paling 

minimum adalah 30 dan menurut Sugiono (2011) menyarankan 

tentang ukuran sampel untuk penelitian adalah sebagai berikut:  

a. Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota 

sampel setiap kategori minimal 30. 

b. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang 

menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 

20. 
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Berdasarkan teori diatas maka besar sampel dalam 

penelitian ini ditetapkan berjumlah 30 yang terbagi menjadi dua 

kelompok yaitu 15 responden kelompok intervensi dilakukan 

kompres dengan cold pack  dan 15 orang lainnya menjadi 

responden kelompok kontrol yang diberikan relaksasi nafas 

dalam sesuai panduan penanganan nyeri di RSUP Soeradji 

Tirtonegoro Klaten. Penelitian ini diikuti oleh 31 orang 

responden, 1 responden drop out karena responden menolak 

pengompresan dengan cold pack pada post analgetik sehingga 

pasien dinyatakan mengundurkan diri sebagai  responden,. 

4. Uji normalitas data 

Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian 

adalah data yang memiliki distribusi normal. Data berdistribusi 

normal artinya data mempunyai sebaran merata sehingga benar-

benar mewakili populasi. Uji normalitas data menggunakan Uji 

Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov 

adalah salah satu uji yang bertujuan untuk mengetahui data 

dalam variabel penelitian yang akan dianalisis berdistribusi 

normal. Data disebut berdistribusi normal jika nilai signifikansi  

Uji Kolmogorov-Smirnov di atas 0,05 (BESRAL,2012). 

http://tu.laporanpenelitian.com/2014/10/20.html
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a. Uji Normalitas Post Analgetik I dan II Kelompok intervensi 

kompres dingin Cold pack  

Hasil normalitas data menunjukan bahwa nilai signifikansi 

uji Kolmogorov-Smirnov tiap pengukuran rasa nyeri pada 

saat sebelum dan sesuadah pemberian cold pack  post 

Analgetik I dan II lebih besar dari 0,05 (p>0,05). Hal 

tersebut berarti data pengukuran skala nyeri sebelum dan 

sesudah pemberian cold pack  post analgetik I dan II 

berdistribusi normal.  

b. Uji Normalitas Post Analgetik I dan II Kelompok kontrol 

dengan teknik relaksasi nafas dalam  

Hasil normalitas data menunjukan bahwa nilai signifikansi 

uji Kolmogorov-Smirnov tiap pengukuran rasa nyeri pada 

saat sebelum dan sesuadah pemberian relaksasi nafas dalam 

post Analgetik I dan II lebih besar dari 0,05 (p>0,05). Hal 

tersebut berarti data pengukuran skala nyeri sebelum dan 

sesudah pemberian relaksasi nafas dalam post analgetik I 

dan II berdistribusi normal. 
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5. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah simple probability sampling dengan metode pengundian 

untuk menentukan pasien masuk dalam kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi. Pasien fraktur ekstremitas atas dan bawah 

yang dilakukan ORIF serta memenuhi kriteria inklusi penelitian 

diberi nomor urut, kemudian dilakukan pengundian  apakah 

nomer tersebut masuk dalam kelompok kontrol atau masuk 

dalam kelompok intervensi, sampai tercapai sampel yang 

diharapkan kurang lebih 15 pasien sebagai kelompok kontrol 

dan 15 pasien  intervensi. 

C. Lokasi Penelitian Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro 

Klaten Lokasi tersebut dipilih karena selama ini belum pernah 

menggunakan kompres dingin dengan cold pack untuk mengurangi 

rasa nyeri pada pasien. Penelitian ini merupakan penelitian inovasi 

peningkatan mutu pelayanan terhadap pasien paska pembedahan 

fraktur pada ekstremitas atas ataupun bawah. Penelitian ini 

dilaksanakan bulan 1 September sampai dengan 30  September 

2016. 
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D. Variabel penelitian 

Menurut Jonathan (2008), variabel merupakan variabel yang 

dapat diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk 

menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. 

Dalam penelitian ini variabel penelitian terdiri dari variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel Independen penelitian 

ini adalah perlakuan kompres cold pack pada pasien paska 

pembedahan fraktur pada ekstremitas atas ataupun bawah. Variabel 

dependen penelitian ini adalah rasa nyeri pasien paska pembedahan 

fraktur pada ekstremitas atas ataupun bawah 

E. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel 
Definisi 

Operasional 

Alat 

Ukur 
Cara Ukur 

Hasil 

Ukur 
Skala 

Variable 

Independen  

Penggunaan  

cold pack 

Adalah alat untuk 

mengompres luka 

paska operasi dengan 

menggunakan cold 

pack yang telah 

didinginkan sampai 

suhu 10 °C Alat ini 

telah dimodifikasi 

oleh peneliti dengan 

membuat  kantong 

tahan air sebagai 

tempat cold pack dan 

dipasang kain 

perekat  untuk 

mengikat pada 

ekstremitas yang 

dikompres.  

Termo 

meter 

Kompres diletakkan di 

sisi kanan dan kiri luka 

paska operasi  (Potter 

& Pery,2005) 

  

Variable 

Dependen 

Nyeri Post 

Pengalaman sensorik 

dan emosional yang 

dirasakan pasien 

Visual 

Analogi 

Scale  

Keadaan pasien post 

ORIF hari ke 0  yang 

sudah dipindahkan ke 

Nyeri 

ringan 

skala 1-3 

Ordinal 
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analgetik I akibat pembedahan 

fraktur pada 

ekstremitas atas dan 

bawah 

(VAS) bangsal perawatan 3-4 

jam dan sudah tidak 

dalam pengaruh 

anastesi dan analgetik 

yang diberikan saat di 

Instalasi Bedah sentral 

(IBS) kemudian 

dijelaskan tentang 

kriteria nyeri dalam 

skala  VAS dan pasien 

diminta untuk memilih 

atau menentukan skala 

nyeri yang dirasakan 

Nyeri 

sedang 

skala 3-6 

Nyeri berat  

skala 7-9 

Sangat 

Nyeri  

skala 10 

Nyeri Post 

analgetik II 

Pengalaman sensorik 

dan emosional yang 

dirasakan pasien 

akibat pembedahan 

fraktur pada 

ekstremitas atas dan 

bawah 

Visual 

Analogi 

Scale  

(VAS)  

Keadaan pasien post 

ORIF hari ke 0  

dibangsal perawatan 

sudah tidak dalam 

pengaruh analgetik 

yang diberikan saat di 

bangsal perawatan 

kemudian dijelaskan 

tentang kriteria nyeri 

dalam skala  VAS dan 

pasien diminta untuk 

memilih atau 

menentukan skala nyeri 

yang dirasakan 

Nyeri 

ringan 

skala 1-3 

Nyeri 

sedang 

skala 3-6 

Nyeri berat  

skala 7-9 

Sangat 

Nyeri  

skala 10 

Ordinal  

Relaksasi 

Nafas Dalam  

Pernapasan abdomen 

dengan frekuensi 

lambat atau 

perlahan, berirama, 

dan nyaman yang 

dilakukan dengan 

memejamkan mata 

Brunner dan Suddart 

(2002), adalah 

 

Visual 

Analogi 

Scale  

(VAS) 

Pasien diminta 

melakukan 

1. Menarik nafas dalam 

dari hidung dan 

mengisi paru-paru  

kemudian ditahan 

dalam 3 hitungan 

2. Perlahan-lahan udara 

dihembuskan melalui 

mulut sambil 

merasakan 

ekstrimitas atas dan 

bawah rileks 

3. Anjurkan bernafas 

dengan irama normal 

3 kali 

4. Menarik nafas lagi 

melalui hidung dan 

menghembuskan 

udara melalui mulut 

secara perlahan-

lahan 

Nyeri 

ringan 

skala 1-3 

Nyeri 

sedang 

skala 3-6 

Nyeri berat  

skala 7-9 

Sangat 

Nyeri  

skala 10 

Ordinal  
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5. Membiarkan telapak 

tangan dan kaki 

rileks 

6. Usahakan agar tetap 

konsentrasi/ mata 

sambil terpejam 

7. Pada saat konsentrasi 

pusatkan pada daerah 

nyeri 

8. Anjurkan untuk 

mengulangi prosedur 

hingga nyeri terasa 

berkurang 

9. Ulangi sampai 15 

kali, dengan selingi 

istirahat singkat setia 

5 kali kemudian 

diukur skala nyerinya  

 

F. Instrument Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Data karakteristik responden 

Data karakteristik responden diambil dari data rekam medic 

pasien. 

2. Cold Pack 

Inovasi yang dilakukan peneliti adalah membuat alat untuk 

mengompres dengan kantong yang didalamnya akan 

ditempatkan cold pack dengan spesifikasi alat sebagai berikut :  

a. Pembungkus Cold pack terbuat dari bahan Bucheri dengan 

spesifikasi  plastik kedap air seperti kain dan tidak kaku. 
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b. Untuk mengikat alat pada ekstremitas digunakan karet 

elastik. 

c. Cold pack dibuat paralel dan ditempatkan pada sisi kanan 

dan kiri luka bekas operasi 

d. Diantara 2 Cold pack diberi elastic dan gasper agar letak 

alat bisa di kontrol penempatannya dan tidak mengganggu 

luka ( menekan luka operasi ) 

e. Ukuran alat :   

1) Cold pack  : lebar 13 cm x panjang 18 cm 

2) Tali elastic : lebar 5 cm panjang bervariai antara atas   

dan bawah ± 40-50 cm dilengkapi gasper 

di kedua ujung untuk mengaitkan tali 

elastic. 
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Gambar 3.1 : Penggunaan Cold Pack 
 

            
 

 
 

 
 

 

3. Skala nyeri VAS merupakan skala untuk mengukur derajad 

/intensitas nyeri pada pasien. 

4. Jam tangan merupakan alat yang akan digunakan untuk 

menghitung lamanya pengompresan. 

G. Validitas dan Reliabilitas  

Kualitas data ditentukan oleh tingkat validitas dan reliabilitas 

alat ukur. Validitas adalah kesahihan, yaitu seberapa mampu alat 

ukur mampu mengukur apa yang akan diukur, sedangkan reliabilitas 

adalah keandalan dan ketepatan pengukuran. Suatu pengukuran 
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dikatakan handal apabila mampu memberikan nilai yang sama atau 

hampir sama bila pemeriksaan dilakukan berulang-ulang (Harsono 

,2014). 

Validitas adalah suatu prinsip yang digunakan untuk 

pengukuran dan pengamatan yang mempunyai prinsip keandalan 

dalam mengumpulkan data, instrument harus dapat mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Nursalam, 2013).  

Reliabilitas merupakan suatu alat untuk mengukur kesamaan 

hasil pengukuran atau pengamatan oleh orang yang berbeda dan 

diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan (Nursalam, 2013; 

Setiadi, 2007). 

Dalam penelitian ini menggunakan Skala nyeri VAS. yang 

sudah teruji validitasnya sesuai yang dijelaskan pada penelitian oleh 

Harsono (2014), didapatkan hasil uji validitas penggunaan skala 

nyeri VAS menunjukkan reliabilitas lebih dari 0,95 dan juga pada uji 

validitasnya VAS r = 0,62 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrument penelitian ini valid dan reliabel. 

H. Uji Keamanan Alat  

Alat dikatakan aman dan nyaman menurut Potter & Perry, 

2006 bila memenuhi Kriteria : Alat mudah dan nyaman di gunakan, 

Tidak menyebabkan trauma atau cidera, Tidak menyebabkan infeksi 

dan Tidak menimbulkan  luka baru 
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Sebagai uji keamanan alat sebelum penelitian dilakukan uji 

validitas dan reliabiltas instrument dan mengujicobakan  alat kepada 

11 pasien pasca ORIF ekstremitas atas dan bawah sesuai kriteria 

inklusi untuk menilai kenyamanan alat tersebut. Penilaian fungsi dan 

keamanan dilakukan oleh 10 perawat untuk menilai fungsi dan 

keamanan alat kompres dingin cold pack. Pasien dan perawat 

diberikan suatu kuisioner instrument. Analisis validitas alat 

dilakukan dengan melakukan uji korelasi setiap item masng-masing 

instrumen dengan nilai totalnya.  Hasil uji korelasi tiap item 

instrumen dengan nilai total bila lebih besar dari 0,632 dianggap 

valid. Adapun uji reliabilitas instrumen kompres dingin cool pack 

diukur dengan nilai alpha cronbach. Instrumen dianggap reliabel 

bila nilai alpha cronbach lebih besar dari 0,60.  

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Kenyamanan Pasien 

terhadap Penggunaan Kompres Dingin Cold Pack 

Berikut ini dijelaskan mengenai uji validitas dan 

reliabilitas instrumen kenyamanan.  

Tabel.3.2 Hasil Uji Validitas  dan Reliabilitas Kenyamanan 

Pasien terhadap Penggunaan Kompres Dingin Cold Pack 

Kenyamanan r Tabel  Keterangan 

Uji vakliditas r Hitung > 0,632 Valid  

Uji Reliabelitas Alpha Cronbach 0,9099 Reliabel 
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Tabel.3.2  menjelaskan bahwa korelasi product moment 

antara skor masing-masing item dengan total skor persepsi klien 

mengenai  kenyamanan alat kompres dingin cold pack 

menunjukkan hubungan yang bermakna (r>0,632) atau setiap 

item berhubungan signifikan dengan total skor persepsi klien 

mengenai  kenyamanan alat kompres dingin cool pack (p>0,05). 

Hal tersebut berarti setiap item persepsi klien mengenai  

kenyamanan alat kompres dingin cool pack valid. 

Nilai Alpha cronbach persepsi klien mengenai  

kenyamanan alat kompres dingin cold pack sebesar 0,9099 lebih 

besar dari 0,600.  Hal tersebut berarti bahwa instrument 

kenyamanan alat kompres dingin cold pack reliable untuk 

digunakan 

2. Uji Validitas dan Reliabelitas instrument Fungsi Kompres 

Dingin Cold Pack 

 Tabel.3.3 Hasil Uji Validitas  dan Reliabilitas fungsi  

Kompres Dingin  Cold Pack 

Fungsi Alat r Tabel  Keterangan 

Uji vakliditas r Hitung > 0,632 Valid  

Uji Reliabelitas  Alpha Cronbach 0,9170 Reliabel 
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Tabel 3.7 menjelaskan bahwa korelasi product moment 

antara skor masing-masing item dengan total skor persepsi klien 

mengenai  fungsi alat kompres dingin cold pack menunjukkan 

hubungan yang bermakna (r>0,632) atau setiap item 

berhubungan signifikan dengan total skor persepsi perawat 

mengenai fungsi alat kompres dingin cold pack (p>0,05). Hal 

tersebut  berarti setiap item persepsi perawat mengenai  fungsi 

kenyamanan alat kompres dingin cold pack valid. 

Nilai Alpha cronbach persepsi perawat mengenai fungsi 

alat kompres dingin cool pack sebesar 0,9170 lebih besar dari 

0,600. Hal tersebut berarti bahwa fungsi alat kompres dingin 

cold pack reliable untuk digunakan 

3. Uji Validitas dan Reliabilitas instrument Keamanan Alat 

Kompres Dingin Cold Pack 

Tabel 3.4 Hasil uji Validitas dan Reliabilitas Keamanan 

Alat Kompres Dingin Cold Pack 

Keamanan r Tabel  Keterangan 

Uji vakliditas r Hitung > 0,632 Valid  

Uji Reliabelitas  Alpha Cronbach 0,9435 Reliabel 

 

Tabel.3.4 menjelaskan bahwa korelasi product moment 

antara skor masing-masing item dengan total skor persepsi klien 

mengenai  keamanan alat kompres dingin cold pack 
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menunjukkan hubungan yang bermakna (r>0,632) atau setiap 

item berhubungan signifikan dengan total skor persepsi perawat 

mengenai  keamanan alat kompres dingin cold pack (p>0,05). 

Hal tersebut berarti setiap item keamanan alat kompres dingin 

cold pack valid. 

Nilai Alpha cronbach persepsi perawat mengenai  

keamanan alat kompres dingin cold pack sebesar 0,9435 lebih 

besar dari 0,600. Hal tersebut berarti bahwa keamanan alat 

kompres dingin cool pack reliable untuk digunakan.  

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas instrument 

alat serta dihubungkan setiap item pertanyaan yang mendukung 

adanya standart keamanan alat yaitu nyaman digunakan, dapat 

mengurangi nyeri, tidak menimbulkan cidera atau luka baru dan 

tidak menimbulkan infeksi maka dapat disimpulkan alat ini 

aman dan nyaman digunakan untuk pasien paska ORIF 

ekstremitas atas dan bawah. 

I. Cara Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap, 

yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. 

1. Tahap persiapan 
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a. Mendapatkan pengantar permohonan/izin melakukan studi 

pendahuluan dan penelitian dari Kaprodi Magister 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

b. Mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penelitian 

kepada Direktur Utama RSUP dr Soeradji Tirtonegoro 

Klaten. 

c. Menghitung dan mempersiapkan kebutuhan cold pack 

selama penelitian 

2. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Peneliti memilih 4 orang asisten peneliti dengan pendidikan 

sarjana keperawatan untuk membantu dalam  melakukan 

kompres dingin dengan  cold pack. Pemilihan asisten dalam 

penelitian ini disebabkan karena jumlah  pasien operasi 

ORIF tidak sama dalam setiap harinya,  baik dalam jumlah 

maupun tempat perawatannya, sehingga dalam sehari bisa 

terjadi 3 pasien operasi atau lebih dalam beberapa ruang 

rawat,  maka peneliti akan kesulitan dalam melaksanakan 

tindakan kompres dengan cold pack. Mengingat adanya 
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masalah diatas sehingga diperlukan asisten dalam penelitian 

ini.  

b. Peneliti melakukan pelatihan kepada asisten peneliti selama 

2 hari tentang prosedur penggunaan kompres dingin dengan 

cold pack dan untuk  menyamakan persepsi dalam 

pengukuran tingkat nyeri dengan skala VAS dinilai 

konsistensinya menggunakan uji konsistensi Cohen’s 

Kappa dengan hasil uji konsisten.  

c. Peneliti meminta izin kepada kepala ruang yang 

ruangannya akan digunakan penelitian dan 

mensosialisasikan maksud dan tujuan penelitian  

d. Peneliti bersama asisiten peneliti menyeleksi pasien yang 

akan dijadikan responden sesuai dengan diagnosis medis 

dan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. 

e. Apabila memenuhi kriteria inklusi pada kelompok 

intervensi maka peneliti memperkenalkan diri, memberikan 

penjelasan kepada responden tentang pengertian, tujuan, 

prosedur dan manfaat kompres dingin cold pack. bagi 

responden dan waktu menjelaskan juga pelaksanaan 

pengompresan. Pasien yang memenuhi criteria inklusi pada 

kelompok kontrol peneliti memperkenalkan diri, 
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memberikan penjelasan kepada responden tentang 

penanganan nyeri sesuai kebijakan penanganan nyeri yang 

ada di rumah sakit dengan memberikan relaksasi nafas 

dalam. 

f. Pasien yang bersedia menjadi responden dipersilahkan 

untuk mengisi dan menandatangani informed concent yang 

diberikan dengan jujur. 

g. Pasien yang masuk dalam kelompok intervensi sebelum 

dipasang cold pack dilakukan pengukuran skala nyeri 

dengan skala VAS dan kelompok kontrol  sebelum 

diberikan tehnik relaksasi nafas dalam dilakukan 

pengukuran skala nyeri dengan skala VAS 

h. Skala nyeri > 6 diberikan terapi obat sesuai protokol terapi 

nyeri yang berlaku diruang rawat tersebut. 

i. Pasien post operasi ORIF hari ke-0 yang masuk pada 

kelompok intervensi dengan skala nyeri ringan  ( 1-3 ) dan 

nyeri sedang ( 4-6 ) diberikan  pengompresan dengan cold 

pack dengan 2 tahap. Tahap pertama adalah setelah 

pemberian obat anastesi dan analgetik I  dari Instalasi 

Bedah Sentral (IBS). Pasien setelah kurang lebih 3-4 jam di 

bangsal dikaji kesadarannya dan apabila sudah sadar penuh 
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dan tidak dalam pengaruh obat ananstesi, pasien dikompres 

dengan cold pack selama 15 menit kemudian setelah 15 

menit sebelum kompres dilepas ( menit ke 15 ) dilakukan 

pengukuran skala nyeri dengan skala VAS. 

j. Siklus pengompresan dengan cold pack diatas diulang 

sampai sampai 4 kali siklus pengompresan atau selama 2 

jam .  

k. Periode kedua pengompresan dengan cold pack adalah 

kurang lebih 3-4 jam setelah pemberian obat analgetik II di 

bangsal. Proses pengompresan dan pengukuran skala nyeri 

seperti pada siklus pertama. 

l. Pasien post operasi ORIF hari ke-0 yang masuk pada 

kelompok kontrol dengan skala nyeri ringan  ( 1-3 ) dan 

nyeri sedang ( 4-6 ) diberikan  tehnik relaksasi nafas dalam 

dengan 2 tahap. Tahap pertama adalah kurang lebih  3-4 

jam setelah pemberian obat anastesi dan obat analgetik  I 

dari Instalasi Bedah Sentral (IBS). Pasien setelah kurang 

lebih 3-4 jam di bangsal dikaji kesadarannya dan apabila 

sudah sadar penuh dan tidak dalam pengaruh obat anastesi, 

dan analgetik II pasien diajari dan diminta untuk melakukan 
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tehnik relaksasi nafas selama 15 menit kemudian setelah 15 

menit dilakukan pengukuran skala nyeri dengan skala VAS. 

m. Siklus pemberian relaksasi nafas dalam diulang sampai 

sampai 4 kali siklus. 

n. Periode kedua motivasi melakukan relaksasi nafas dalam 

adalah 4 jam setelah pemberian obat analgetik di bangsal. 

Proses pengompresan dan pengukuran skala nyeri seperti 

pada siklus pertama. 
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Gambar 3.2 : Bagan Pelaksanaan Penelitian  

Pasien post 

ORIF hari ke 0 

yang masuk 

dalam kriteria 

inklusi  

nyeri ringan 

skala (1-3)  

nyeri sedang  

skala (4-6) 

 
Kelompok 

kontrol 

relaksasi 

nafas dalam  

Kelompok 

intervensi 

cold pack 

 Sebelum dikompres skala nyeri 
diukur, kemudian dikompres  

dengan cold pack, setelah 
dikompres 15 skala nyeri diukur 
lagi selanjutnya pengompresan 
diberi jeda 15 menit setelah 15 
menit kegiatan pengompresan 

tersebut diatas diulang sampai 4 x 
atau selama 2 jam 

TAHAP I  
± 3-4 jam setelah  

Analgetik I 

Sebelum dilakukan relaksasi nafas 
dalam skala nyeri diukur 

kemudian dilakukan relaksasi 
nafas dalam setelah  

15 menit skala nyeri diukur lagi 
selanjutnya 15 menit istirahat 

setelah istirahat 15 menit kegiatan 
relaksasi nafas dalam diulang 4 x 

atau selama 2  jam 

TAHAP II 
± 3-6 jam setelah 

Analgetik II 

 

BAGAN PELAKSANAAN 

PENELITIAN 

 Sebelum dikompres skala nyeri 
diukur, kemudian dikompres  

dengan cold pack, setelah 
dikompres 15 skala nyeri diukur 
lagi selanjutnya pengompresan 
diberi jeda 15 menit setelah 15 
menit kegiatan pengompresan 

tersebut diatas diulang sampai 4 x 
atau selama 2 jam 

Sebelum dilakukan relaksasi nafas 
dalam skala nyeri diukur 

kemudian dilakukan relaksasi 
nafas dalam setelah  

15 menit skala nyeri diukur lagi 
selanjutnya 15 menit istirahat 

setelah istirahat 15 menit kegiatan 
relaksasi nafas dalam diulang 4 x 

atau selama 2  jam 
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o. Setelah penelitian ini dianggap selesai sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan dan data hasil pengukuran telah 

didapatkan (pengukuran skala nyeri dengan VAS 4 kali saat 

dilakukan pengompresan dan pengukuran skala nyeri VAS 

4 kali saat tidak dilakukan pengompresan dengan cold pack 

serta skala nyeri dengan VAS 4 kali saat dilakukan 

relaksasi nafas dalam dan pengukuran skala nyeri VAS 4 

kali saat tidak dilakukan relaksasi nafas dalam) kemudian 

data dianalisa untuk mencari pengaruh pengompresan 

dengan cold pack terhadap penurunan intensitas nyeri pada 

pasien paska operasi ekstremitas bawah. 

J. Pengolahan dan Metode Analisa Data 

1. Pengolahan Data (Hastono, 2007; Notoatmodjo, 2010) 

a. Editing 

Editing data merupakan proses pengecekan kembali 

untuk memastikan bahwa data yang sudah terisi lengkap, 

tulisannya terbaca jelas, jawaban relevan dengan 

pertanyaan, dan konsisten. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengoreksi data yang diperoleh meliputi kebenaran 

pengisian, kelengkapan data, terhadap lembar kuisioner 

atau formulir. 
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b. Coding 

Pengkodean merupakan kegiatan merubah data 

berbentuk kalimat atau huruf menjadi data berbentuk angka 

atau bilangan.Setiap data diberikan kode-kode tertentu agar 

memudahkan dalam pengolahan data.Pemberian kode ini 

sangat berguna dalam memasukkan data. 

c. Entry data 

Merupakan proses memasukkan data kedalam 

komputer yang merupakan jawaban dari responden yang 

berbentuk kode untuk selanjutnya dilakukan analisis data 

dengan menggunakan komputer. 

d. Cleaning 

Merupakan proses pembersihan data atau 

pengecekan kembali data yang sudah di entry apakah 

terdapat kemungkinan adanya kesalahan, ketidaklengkapan 

dan sebagainya. 

2. Analisa Data 

Data yang sudah diolah selanjutnya akan dilakukan 

analisis yang meliputi : 
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a. Analisis Univariat 

Tujuan dari analisis univariat adalah untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik distribusi 

frekuensi dari masing-masing variabel yang diteliti. Pada 

penelitian ini variabel yang akan dideskripsikan melalui 

analisis univariat adalah distribusi frekuensi dari variabel 

kelompok intervensi  kompres dingin dengan cold pack dan 

distribusi frekuensi pada kelompok kontrol relaksasi nafas 

dalam.   

b. Analisis Bivariat 

Analisis ini dilakukan setelah analisis univariat, 

analisis bivariat yang dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkorelasi. 

Analisa bivariat pada penelitian ini menggunakan uji 

beda dua rata-rata pada statistik parametrik yaitu 

menggunakan uji-t independen dan uji-t berpasangan 

(paired). Konsep dari uji beda rata-rata adalah 

membandingkan nilai rata-rata beserta kepercayaan tertentu 

(confidence interval) dari dua populasi . Pada prinsipnya 

pengujian dua rata-rata adalah melihat perbedaan variasi 

kedua kelompok. Oleh karena itu data yang digunakan 
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harus berdistribusi normal.(Besral, 2012). Pada penelitian 

ini uji paired -t test dan Uji independen –t test   digunakan 

untuk menganalisa skala nyeri seperti pada tabel dibawah 

ini : 

Tabel 3.5 Penggunaan analisa bivariat Paired t-Test Dan 

Independen t-Test 

 

No Analisa Uji statistik 

1.  Perbandingan skala nyeri post analgetik 

I dan post analgetik II sebelum dan 

sesudah pemberian cold pack 

Paired t-test 

2.  Perbandingan skala nyeri post analgetik 

I dan post analgetik II sebelum dan 

sesudah pemberian relaksasi nafas 

dalam 

Paired t-test 

3.  Perbandingan skala nyeri post analgetik 

I dan post analgetik II sebelum dan 

sesudah pemberian kompres cold pack 

dengan relaksasi nafas dalam 

Independen t -test 

4.  Perbandingan skala nyeri sebelum dan 

sesudah mendapat cold pack post 

analgetik i pada pengukuran ke-1 

dengan skala nyeri setelah mendapat 

cold pack post analgetik ii pada 

pengukuran ke-4 

Paired t-test 

5.  Perbandingan skala nyeri sebelum 

mendapat relaksasi nafas dalam post 

analgetik I pada pengukuran ke-1 

dengan skala nyeri setelah mendapat 

relaksasi nafas dalam post analgetik ii 

pada pengukuran ke-4 

Paired t-test 
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K. Etika Penelitian 

Penelitian ini menerapkan beberapa konsep etik yang 

dinyatakan oleh Norwood (2000); Nursalam (2013); Portney & 

Watskin (2000) sebagai berikut : 

1. Fidelity 

Pada prinsip etik ini peneliti menunjukkan komitmen 

terhadap profesi untuk mengembangkan ilmu keperawatan 

melalui suatu penelitian di area keperawatan. 

2. Beneficence 

Pada prinsip etik  ini peneliti mempertimbangkan bahwa 

tindakan yang dilakukan adalah untuk kebaikan responden. 

Pada penelitian ini peneliti memberikan intervensi kompres 

dingin dengan cold pack diharapkan dapat membantu 

menurunkan rasa nyeri yang dialami oleh pasien. Intervensi 

yang diberikan ini telah malalui penelaahan manfaat intervensi 

kompres dingin dari berbagai sumber dan berbagai hasil 

penelitian sebelumnya dimana intervensi tersebut berdampak 

positif bagi proses penyembuhan pasien paska operasi fraktur 

ekstremitas atas dan bawah. 

3. Autonomy 
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Peneliti mempertimbangkan hak-hak responden (human 

dignity) untuk mendapatkan informasi yang terbuka yang 

berkaitan dengan penelitian (right for disclosure) serta bebas 

menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi 

dalam penelitian (right to self determination). Peneliti akan 

menjelaskan rencana, tujuan, manfaat serta resiko penelitian 

yang mungkin muncul kepada calon responden. Responden 

telah memahami penjelasan peneliti dan bersedia ikut serta 

dalam penelitian, ditunjukkan dengan menandatangani informed 

consent. 

4. Justice 

Pada prinsip ini peneliti bersikap adil pada kelompok 

intervensi maupun kelompok kontrol (the right to fair 

treatment). Berdasarkan prinsip etik ini peneliti tidak boleh 

membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kelas perawatan. 

5. Nonmaleficence 

Peneliti melakukan tindakan yang melindungi responden 

dari keadaan yang merugikan pada prinsip etik ini. Sehingga 

peneliti melakukan pemilihan responden sesuai kriteria inklusi 

dan eksklusi yang dibuat guna mengantisipasi timbulnya hal-hal 
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yang membahayakan atau merugikan responden dalam 

penelitian ini. 

6. Anonymity 

Pada prinsip etik ini peneliti tidak mencantumkan nama 

pada lembar pengumpulan data atau observasi (the right to 

privacy). Peneliti dapat mengetahui keikutsertaan responden 

melalui kode yang dibuat yang dicantumkan pada masing-

masing lembar pengumpulan data. 

7. Confidentiality 

Peneliti menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh 

dari responden. Data yang diperoleh hanya akan disampaikan 

pada saat penyajian hasil dihadapan pembimbing dan penguji 

sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti dalam penelitian 

ini. 

L. Alur Penelitian  

Alur penelitian dapat dilihat pada skema kerangka kerja 

dibawah ini : 
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Gambar 3.3 : Alur penelitian 

 

 

Setelah 3-6  jam pasca pemberian analgetik 

II diruang rawat dilakukan kompres dingin 

dengan cold pack selama 15 menit 

kemudian dilepas diberi interval 15 menit 

dan dikompres lagi diulang 4x 

Setelah 3-6  jam paska pemberian 

analgetikII diruang rawat dilakukan 

terapi tehnik relaksasi nafas dalam 

panduan penanganan nyeri di rumah 

sakit 

Post Test:  

Penilaian Skala Nyeri dengan Skala 

VAS setelah dilakukan tehnik 

relaksasi setelah 15 menit 

Post test : Penilaian Skala Nyeri dengan 

Skala VAS pada menit ke 15 saat 

dilakukan kompres dengan cold pack dan 

menit  ke 15 saat tidak dilakukan kompres  

Studi 

pendahuluan 

Menentukan sampel sesuai kriteria 

inklusi dan eksklusi 

Persiapan 

Penelitian 

Menentukan subyek penelitian 
Populasi : Pasien Pasca operasi fraktur 

ekstremitas atas ataupun bawah 

Simple Probability Sampling 

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 

Pre Test:  

Penilaian Skala Nyeri Dengan Skala VAS 

Setelah 3-4 pasca operasi dilakukan 

terapi tehnik relaksasi nafas dalam  

selama 15 menit sesuai panduan 

penanganan nyeri di rumah sakit  

diulang 4x tau 2 jam 

Setelah 3-4 pasca operasi dilakukan 

kompres dingin dengan cold pack selama 

15 menit kemudian dilepas diberi interval 

15 menit dan dikompres lagi diulang 4x 

atau 2 jam 

Post test : Penilaian Skala Nyeri dengan 

Skala VAS pada menit ke 15 saat 

dilakukan kompres dengan cold pack dan 

menit  ke 15 saat tidak dilakukan kompres  

Post Test:  

Penilaian Skala Nyeri dengan Skala 

VAS setelah dilakukan tehnik 

relaksasi  


