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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, data 

univariat serta bivariat 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Rumah Sakit Umum Pusat dr Soeradji Tirtonegoro 

Klaten  adalah satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Pusat 

yang berada di daerah,   merupakan rumah sakit kelas B 

pendidikan. Fasilitas yang dimiliki di antaranya tersedia 26 (dua 

puluh enam) klinik spesialis dan klinik umum di poliklinik dan 

399 tempat tidur di Instalasi Rawat Inap yang memberikan 

pelayanan kelas 3 hingga VVIP. Ruang Melati III  merupakan 

satu diantara instalasi rawat inap A yang merawat pasien dengan 

kasus bedah dan orthopaedi. Kapasitas pasien di ruang melati III 

ada 46 tempat tidur. Diagnosa penyakit paling banyak 

ditemukan di ruang Melati III  adalah fraktur.  
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Penatalaksanaan fraktur di ruang melati III adalah 

meliputi reduksi, imobilisasi dan rehabilitasi. Penatalaksanaan 

nyeri post reduksi di Melati III menggunakan tehnik relaksasi 

nafas dalam pada nyeri ringan. Nyeri sedang dan nyeri berat 

menggunakan tehnik relaksasi nafas dalam dan terapi 

farmakologi. Pada kenyataan dilapangan penatalaksanaan nyeri 

dengan tehnik relaksasi nafas memberikan penurunan nyeri 

yang kurang  bermagna bagi pasien karena apabila dikaji 

penurunan nyeri pada pasien penurunan nyeri kurang signifikan. 

Terapi injeksi analgetik IIdiberikan pada jam yang sudah 

dijadwalkan sehingga sebelum waktu pemberian analgetik 

IIpasien harus menahan nyeri. 

2. Analisa Univariat  

Analisa univariat menganalisis hasil penelitian berupa 

distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik responden yang 

berasal dari pasien. Hasil analisa univariat diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Riwayat 

Operasi dan Letak Fraktur.  
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Data distribusi frekuensi karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin,  umur,  pendidikan, pekerjaan, 

riwayat operasi dan letak fraktur disajikan dalam bentuk 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Penelitian 

Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan 

,Pekerjaan, Riwayat Operasi Dan Letak Fraktur 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik 

Responden 

Kelompok 

intervensi 

Cold pack 

Kelompok 

kontrol 

Relaksasi 

Nafas 

Dalam 

Total 

N % n % n % 

1. Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

4 

11 

 

26,7 

73,3 

 

8 

7 

 

53,3 

46,7 

 

12 

18 

 

40,0 

60,0 

2. Umur 

< 30 tahun 

31- 40 tahun 

41- 50 tahun 

> 50  tahun 

 

2 

3 

4 

6 

 

13,3 

20,0 

26,7 

40,0 

 

3 

4 

3 

5 

 

20,0 

26,7 

20,0 

33,3 

 

5 

7 

7 

11 

 

16,7 

23,3 

23,3 

36,7 

3. Pendidikan  

SD 

SLTP 

SLTA 

 

8 

4 

3 

 

53,3 

26,7 

20,0 

 

7 

4 

4 

 

46,7 

26,7 

26,7 

 

15 

8 

7 

 

50,0 

26,7 

23,3 

4. Riwayat operasi 

Belum 

Pernah 

 

12 

3 

 

80,0 

20,0 

 

11 

4 

 

73,3 

26,7 

 

23 

7 

 

76,7 

23,3 

5. Pekerjaan  

Buruh  

Swasta 

Pedagang  

Petani 

Ibu Rumah Tangga 

Mahasiswa  

 

6 

2 

2 

3 

1 

1 

 

40,0 

13,3 

13,3 

20,0 

6,7 

6,7 

 

5 

1 

4 

2 

3 

0 

 

33,3 

6,7 

26,7 

13,3 

20,0 

0 

 

11 

3 

6 

5 

4 

1 

 

36,7 

10,0 

20,0 

16,7 

13,3 

3,3 

6. Letak Fraktur 

Ekstremitas Atas 

Ekstremitas Bawah  

 

10 

5 

 

66,7 

33,3 

 

9 

6 

 

60,0 

40,0 

 

19 

11 

 

63,3 

36,7 
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Berdasarkan Tabel. 2 di atas, didapatkan bahwa 

pada kelompok perlakuan kompres dengan cold pack 

jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan lebih 

banyak yaitu 11 orang (73,3%) dibandingkan jenis kelamin 

laki-laki 4 orang ( 26,7%), sedangkan pada kelompok 

kontrol responden antara jenis kelamin laki-laki dengan 

perempuan mempunyai jumlah yang hampir sama hanya 

selisih satu  yaitu perempuan 7 orang (53,3%) dan laki-laki 

8 orang (53,5%).  

Berdasarkan umur pada kelompok perlakuan 

kompres dingin dengan cold pack rentang umur > 50 tahun 

merupakan umur terbanyak yaitu 6 orang (40%)  dan pada 

kelompok kontrol untuk respoden dengan rentang umur > 

50 tahun merupakan responden terbanyak yaitu 5 pasien 

(33,3%). Sedangkan untuk umur yang paling sedikit pada 

kelompok intervensi adalah rentang umur < 30 tahun, 

sedangkan kelompok kontrol rentang < 30 dan rentang 

umur 41-50 menunjukan angka yang sama yaitu 3 orang 

(20%) sama kelompok intervensi 2 orang (13,3%) dan 

kelompok kontrol 3 orang (20%)  
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Berdasarkan pendidikan didapatkan data bahwa 

pada kelompok perlakuan tingkat pendidikan terbanyak 

adalah tingkat SD yaitu 8 orang (53,3%) dan pada 

kelompok kontrol 7 orang (46,7%) dan yang paling sedikit 

pada kelompok perlakuan adalah lulusan SLTA. 

Berdasarkan jenis pekerjaan buruh menempati 

jumlah terbanyak pada kelompok perlakuan  dan kelompok 

kontrol dengan jumlah  6 orang (40%) pada kelompok 

perlakuan dan 5 orang (33,3%) pada kelompok kontrol, 

sedangkan pekerjaan ibu rumah tangga dan mahasiswa 

menempati urutan paling sedikit yaitu masing masing 1 

orang (6,7%) pada kelompok perlakuan dan pada kelompok 

kontrol jenis pekerjaan yang paling sedikit adalah pegawai 

swasta 1 orang  (6,7%). 

Berdasarkan letak fraktur  pada kelompok perlakuan 

dengan kompres cold pack  ekstremitas atas menempati 

urutan paling banyak yaitu 10 orang (67 %) dan pada 

kelompok kontrol dengan relaksasi nafas dalam yaitu 9 

orang (60%). Sedangkan yang paling sedikit adalah fraktur 

pada ekstremitas bawah pada kelompok perlakuan 5 orang 

(33,3%)dan kelompok kontrol 6 orang (40%) 
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3. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat menganalisis hasil penelitian berupa 

perbedaan pengukuran skala nyeri sebelum dan sesudah masing-

masing kelompok intervensi cold pack dan kelompok kontrol 

dilakukan kompres dingin dengan cold pack  post analgetik I 

dan post analgetik II pada pasien pasca operasi ORIF 

ekstremitas atas dan bawah  pada dengan jenis uji komparatif 

numerik dua kelompok berpasangan Paired t-test. Hasil analisis 

bivariat diuraikan sebagai berikut: 

a. Perbandingan Skala Nyeri Sebelum dan Sesudah Pemberian 

Cold pack   

Perbandingan  skala nyeri sebelum dan sesudah 

pemberian kompres cold pack  post analgetik I dilakukan 

dengan uji paired t-test.  

1) Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik I Sebelum 

dan Sesudah Pemberian Cold pack  

Adapaun hasil uji paired t-test pada pengukuran 

skala nyeri post analgetik I sebelum dan sesudah diberi 

cold pack  dijelaskan sebagai berikut. 
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Tabel 4.2. Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik I  

Sebelum Dan Sesudah Pemberian Cold Pack 

Post Analgetik I Mean SD 
Selisi

h 
T p 

Pengukuran 

1 

Pretes 5,33 0,90 
1,46 6,205 0,000 

Postes 3,87 1,06 

Pengukuran 

2 

Pretes 4,93 0,96 
1,73 6,500 0,000 

Postes 3,20 1,26 

Pengukuran 

3 

Pretes 4,47 0,91 
2,20 9,054 0,000 

Postes 2,27 0,96 

Pengukuran 

4 

Pretes 4,20 0,94 
2,13 8,342 0,000 

Postes  2,07  0,88 

 

Pada pengukuran pertama, sebelum pemberian 

cold pack , rata-rata skala nyeri pasien  sebesar 5,33 

poin dan menurun menjadi 3,87 poin setelah pemberian 

cold pack  atau mengalami penurunan rasa nyeri 

sebesar 1,46 poin. Pada pengukuran kedua, sebelum 

pemberian cold pack , rata-rata skala nyeri pasien  

sebesar 4,93 poin dan menurun menjadi 3,20 poin 

setelah pemberian cold pack atau mengalami 

penurunan rasa nyeri sebesar 1,73 poin. Pada 

pengukuran ketiga, sebelum pemberian cold pack , 

rata-rata skala nyeri pasien  sebesar 4,47 poin dan 

menurun menjadi 2,27 poin setelah pemberian cold 

pack atau mengalami penurunan rasa nyeri sebesar 
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2,20 poin. Pada pengukuran keempat, sebelum 

pemberian cold pack , rata-rata skala nyeri pasien  

sebesar 4,20 poin dan menurun menjadi 2,07 poin 

setelah pemberian cold pack atau mengalami 

penurunan rasa nyeri sebesar 2,13 poin. Hasil 

perbandingan rasa nyeri sebelum dan sesudah 

pemberian cold pack  post analgetik I digambarkan 

sebagai berikut. 

Gambar 4.1.  Skala Nyeri Post Analgetik I Sebelum 

dan Sesudah Pemberian Cold   Pack 
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2) Perbandingan  Skala Nyeri Post Analgetik II Sebelum 

dan Sesudah Pemberian Cold pack  

Hasil uji paired t-test pada pengukuran skala 

nyeri post analgetik II sebelum dan sesudah diberi cold 

pack  dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik 

II Sebelum dan Sesudah Pemberian Cold pack 

Post Analgetik II Mean SD 
Selisi

h 
T P 

Pengukuran 

1 

Pretes 4,07 1,16 
1,40 6,548 0,000 

Postes 2,67 1,29 

Pengukuran 

2 

Pretes 3,47 1,06 
1,60 9,798 0,000 

Postes 1,87 0,83 

Pengukuran 

3 

Pretes 3,13 0,99 
1,93 9,374 0,000 

Postes 1,20 0,86 

Pengukuran 

4 

Pretes 2,93 0,96 
1,93 

10,64

0 
0,000 

Postes 1,00 0,65 

       

Pada pengukuran pertama, sebelum pemberian 

cold pack , rata-rata skala nyeri pasien  sebesar 4,07 

poin dan menurun menjadi 2,67 poin setelah pemberian 

cold pack  atau  mengalami penurunan rasa nyeri 

sebesar 1,40 poin. Pada pengukuran kedua, sebelum 

pemberian cold pack , rata-rata skala nyeri pasien  

sebesar 3,47 poin dan menurun menjadi 1,87 poin 

setelah pemberian cold pack atau mengalami 

penurunan rasa nyeri sebesar 1,60 poin. Pada 
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pengukuran ketiga, sebelum pemberian cold pack , 

rata-rata skala nyeri pasien  sebesar 3,13 poin dan 

menurun menjadi 2,93 poin setelah pemberian cold 

pack atau mengalami penurunan rasa nyeri sebesar 

1,93 poin. Pada pengukuran keempat, sebelum 

pemberian kompres dingin dengan cold pack , rata-rata 

skala nyeri pasien  sebesar 2,93 poin dan menurun 

menjadi 1,00 poin setelah pemberian cold pack atau  

mengalami penurunan rasa nyeri sebesar 1,93 poin.  

Hasil paired t-test menunjukkan bahwa tiap 

pengukuran rasa nyeri pada saat sebelum dan sesudah 

pemberian kompres dingin dengan cold pack dalam 

post analgetik II lebih kecil dari 0,05 (p>0,05). Hal 

tersebut berarti data pengukuran skala nyeri sebelum 

dan sesudah pemberian kompres dingin cold pack 

dalam post analgetik II terdapat perbedaan, yakni 

penurunan rasa nyeri. Hasil perbandingan rasa nyeri 

sebelum dan sesudah pemberian cold pack  post 

analgetik II digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 4.2. Skala Nyeri Post Analgetik II Sebelum 

dan Sesudah Pemberian Cold pack 

     

 
 

b. Perbandingan Skala Nyeri Sebelum dan Sesudah Pemberian 

Relaksasi Nafas Dalam 

Perbandingan skala nyeri sebelum dan sesudah 

pemberian relaksasi nafas dalam post analgetik I diuji 

dengan uji paired t-test.  

1) Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik I Sebelum 

dan Sesudah Pemberian Relaksasi Nafas Dalam  

Adapaun hasil uji paired t-test pada pengukuran 

skala nyeri post analgetik I sebelum dan sesudah 

pemberian relaksasi nafas dalam dijelaskan sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.4 Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik I 

Sebelum dan Sesudah Pemberian relaksasi nafas 

dalam 

Post Analgetik I Mean SD Selisih  T P 

Pengukuran 

1 

Pretes  5,40 0,63 
0,53 4,000 0,001 

Postes  4,87 0,83 

Pengukuran 

2 

Pretes  5,33 0,82 
0,60 4,583 0,000 

Postes  4,73 0,80 

Pengukuran 

3 

Pretes  5,13 0,91 
0,67 5,292 0,000 

Postes  4,47 0,83 

Pengukuran 

4 

Pretes  5,00 0,84 
0,87 9,539 0,000 

Postes  4,13 0,83 

 

Hasil paired t-test menunjukkan bahwa tiap 

pengukuran rasa nyeri pada saat sebelum dan sesudah 

pemberian relaksasi nafas dalam post analgetik I lebih 

kecil dari 0,05 (p>0,05). Hal tersebut berarti data 

pengukuran skala nyeri sebelum dan sesudah 

pemberian cold pack  post analgetik I terdapat 

perbedaan , yakni penurunan rasa nyeri.  

Pada pengukuran pertama, sebelum pemberian 

relaksasi nafas dalam, rata-rata skala nyeri pasien  

sebesar 5,40 poin dan menurun menjadi 4,87 poin 

setelah pemberian relaksasi nafas dalam atau 

mengalami penurunan rasa nyeri sebesar 0,53 

poin.Pada pengukuran kedua, sebelum pemberian cold 

pack , rata-rata skala nyeri pasien  sebesar 5,33 poin 
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dan menurun menjadi 4,73 poin setelah pemberian 

relaksasi nafas dalam atau mengalami penurunan rasa 

nyeri sebesar 0,60 poin. Pada pengukuran ketiga, 

sebelum pemberian relaksasi nafas dalam, rata-rata 

skala nyeri pasien  sebesar 5,13 poin dan menurun 

menjadi 4,47 poin setelah pemberian pemberian 

relaksasi nafas dalam atau mengalami penurunan rasa 

nyeri sebesar 0,67 poin. Pada pengukuran keempat, 

sebelum pemberian relaksasi nafas dalam, rata-rata 

skala nyeri pasien  sebesar 5,00 poin dan menurun 

menjadi 4,13 poin setelah pemberian relaksasi nafas 

dalam atau mengalami penurunan rasa nyeri sebesar 

0,83 poin. Hasil perbandingan rasa nyeri sebelum dan 

sesudah pemberian relaksasi nafas dalam post analgetik 

I digambarkan sebagai berikut.  
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Gambar 4.3. Skala Nyeri Post Analgetik I Sebelum 

dan Sesudah Pemberian Relaksasi Nafas Dalam 

  

 
 

2) Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik II Sebelum 

dan Sesudah Pemberian Relaksasi Nafas Dalam 

Hasil uji paired t-test pada pengukuran skala 

nyeri post analgetik II sebelum dan sesudah diberi cold 

pack  dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik 

II Sebelum dan Sesudah Pemberian Relaksasi Nafas 

Dalam 

Post Analgetik II Mean SD Selisih t P 

Pengukuran 

1 

Pretes  4,60 0,63 
0,60 4,583 0,000 

Postes  4,00 0,65 

Pengukuran 

2 

Pretes  4,33 0,72 
0,60 4,583 0,000 

Postes  3,73 0,70 

Pengukuran 

3 

Pretes  4,20 0,86 
0,80 7,483 0,000 

Postes  3,40 0,63 

Pengukuran 

4 

Pretes  4,27 0,80 
1,00 10,247 0,000 

Postes  3,27 0,96 
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Pada pengukuran pertama, sebelum pemberian 

relaksasi nafas dalam , rata-rata skala nyeri pasien  

sebesar 4,60 poin dan menurun menjadi 4,00 poin 

setelah pemberian relaksasi nafas dalam atau 

mengalami penurunan rasa nyeri sebesar 0,60 poin. 

Pada pengukuran kedua, sebelum pemberian relaksasi 

nafas dalam, rata-rata skala nyeri pasien  sebesar 4,33 

poin dan menurun menjadi 3,73 poin setelah pemberian 

relaksasi nafas dalam atau mengalami penurunan rasa 

nyeri sebesar 0,60 poin. Pada pengukuran ketiga, 

sebelum pemberian relaksasi nafas dalam, rata-rata 

skala nyeri pasien  sebesar 4,20 poin dan menurun 

menjadi 3,40 poin setelah pemberian relaksasi nafas 

dalam atau mengalami penurunan rasa nyeri sebesar 

0,80 poin. Pada pengukuran keempat, sebelum 

pemberian relaksasi nafas dalam, rata-rata skala nyeri 

pasien  sebesar 4,27 poin dan menurun menjadi 3,27 

poin setelah pemberian relaksasi nafas dalam atau 

mengalami penurunan rasa nyeri sebesar 1,00 poin.  
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Hasil paired t-test menunjukkan bahwa tiap 

pengukuran rasa nyeri pada saat sebelum dan sesudah 

pemberian relaksasi nafas dalam post analgetik II lebih 

kecil dari 0,05 (p>0,05). Hal tersebut berarti data 

pengukuran skala nyeri sebelum dan sesudah 

pemberian relaksasi nafas dalam post analgetik II 

terdapat perbedaan, yakni penurunan rasa nyeri. Hasil 

perbandingan rasa nyeri sebelum dan sesudah 

pemberian relaksasi nafas dalam post analgetik II 

digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 4.4 . Skala Nyeri Post Analgetik II 

Sebelum dan Sesudah Pemberian Relaksasi Nafas 

Dalam 
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c. Perbandingan Skala Nyeri Penggunaan Cold pack  dengan 

Relaksasi Nafas Dalam 

Perbandingan skala nyeri pemberian cold pack  

dengan relaksasi nafas dalam baik post analgetik I maupun 

post analgetik II  diuji dengan uji independent t-test.  

1) Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik I Sebelum 

dan sesudah Pemberian Cold pack  dan  Relaksasi 

Nafas Dalam  

Adapun hasil uji independent t-test pada 

pengukuran skala nyeri post analgetik I sebelum dan 

sesudah pemberian cold pack dan relaksasi nafas dalam 

dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik I 

Sebelum Pemberian Kompres Cold Pack Dengan 

Relaksasi Nafas Dalam 
Post Analgetik I Mean SD Selisih  t p 

Pengukuran 
1 

Cold 
pack  

5,33 0,90 
-0,07 

-
0,235 

0,816 
Nafas 
Dalam 

5,40 0,63 

Pengukuran 
2 

Cold 
pack  

4,93 0,96 
-0,40 

-
1,228 

0,230 
Nafas 
Dalam 

5,33 0,81 

Pengukuran 
3 

Cold 
pack  

4,47 0,91 
-0,67 

-
1,994 

0,056 
Nafas 
Dalam 

5,13 0,91 

Pengukuran 
4 

Cold 
pack  

4,20 0,94 
-0,80 

-
2,449 

0,021 
Nafas 
Dalam 

5,00 0,84 
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Pada pengukuran 1 sampai 3 , sebelum 

diintervensi penggunaan cold pack  maupun relaksasi 

nafas dalam pada waktu post analgetik I terdapat 

perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak signifikan 

(p<0,05). Hal tersebut berarti sebelum dilakukan  

intervensi 1 sampai 3 kedua kelompok homogen.  

Pada pengukuran ke 4 , terdapat perbedaan 

yang bermakna (p>0,05) antara penggunaan cold pack  

dengan penggunaan relaksasi nafas dalam sebelum 

dilakukan intervensi post analgetik I. Perbedaan 

tersebut dimungkinkan karena pengaruh intervensi 1 

sampai 3.  

Tabel 4.7  Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik 
I Setelah Pemberian Kompres Cold Pack Dan 

Relaksasi Nafas Dalam 

Post Analgetik I Mean SD Selisih  T P 

Pengukuran 
1 

Cold pack  3,87 1,06 
-1,00 

-
2,872 

0,008 Nafas 
Dalam 

4,87 0,83 

Pengukuran 
2 

Cold pack  3,20 1,26 
-1,53 

-
3,970 

0,000 Nafas 
Dalam 

4,73 0,80 

Pengukuran 
3 

Cold pack  2,27 0,96 
-2,20 

-
6,696 

0,000 Nafas 
Dalam 

4,47 0,83 

Pengukuran 
4 

Cold pack  2,07 0,88 
-2,06 

-
6,588 

0,000 Nafas 
Dalam 

4,13 0,83 
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Pada pengukuran 1 post analgetik I, setelah 

diberi intervensi penggunaan cold pack  mampu 

menurunkan 1,00 poin lebih besar dibandingkan 

dengan penggunaan relaksasi nafas dalam. Pada 

pengukuran 2, selisih penggunaan cold pack  dengan 

penggunaan relaksasi nafas dalam semakin besar yaitu 

1,53 poin. Pada pengukuran ke 3, selisih penggunaan 

cold pack  dengan penggunaan  relaksasi nafas dalam 

semakin besar lagi yaitu 2,20 poin. Pada pengukuran 4, 

selisih penggunaan cold pack  dengan penggunaan 

relaksasi nafas dalam menjadi 2,07 poin.  Selisih dari 

pengukuran 1-4 bermakna secara statistik (p<0,05). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa cold pack  lebih efektif 

menurunkan rasa nyeri post analgetik I  dibandingkan 

relaksasi nafas dalam. 

2) Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik II Sebelum 

dan sesudah Pemberian Cold pack  dan  Relaksasi 

Nafas Dalam  

Adapun hasil uji independent t-test pada 

pengukuran skala nyeri post analgetik II sebelum 

pemberian cold pack dan relaksasi nafas dalam 

dijelaskan sebagai berikut. 
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Tabel  4.8  Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik 

II Sebelum Pemberian Kompres Cold Pack Dan 

Relaksasi Nafas Dalam 

Post Analgetik II Mean SD Selisih t p 

Pengukuran 

1 

Cold 

pack  
4,07 1,16 

-0,53 
-

1,560 
0,130 

Nafas 

Dalam 
4,60 0,63 

Pengukuran 

2 

Cold 

pack  
3,47 1,06 

-0,87 
-

2,615 
0,014 

Nafas 

Dalam 
4,33 0,72 

Pengukuran 

3 

Cold 

pack  
3,13 0,99 

-1,07 
-

3,147 
0,004 

Nafas 

Dalam 
4,20 0,86 

Pengukuran 

4 

Cold 

pack  
2,93 0,96 

-1,33 
-

4,132 
0,000 

Nafas 

Dalam 
4,27 0,80 

       

Pada pengukuran 1, sebelum diintervensi 

penggunaan cold pack  maupun relaksasi nafas dalam 

pada waktu post analgesik terdapat perbedaan sebesar 

0,53 poin, namun perbedaan tersebut tidak signifikan 

(p<0,05). Hal tersebut berarti sebelum dilakukan 

intervensi kedua kelompok homogen.  

Pada pengukuran 2 - 4, terdapat perbedaan yang 

bermakna (p>0,05) antara penggunaan cold pack  

dengan penggunaan relaksasi nafas dalam sebelum 

dilakukan intervensi.  
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Tabel 4.9  Perbandingan Skala Nyeri Post Analgetik 

II Setelah Pemberian Kompres Cold Pack Dan 

Relaksasi Nafas Dalam 

Post Analgetik II Mean SD Selisih  T P 

Pengukuran 

1 

Cold 

pack  
2,67 1,29 

-1,33 
-

3,568 
0,002 

Nafas 

Dalam 
4,00 0,65 

Pengukuran 

2 

Cold 

pack  
1,87 0,83 

-1,87 
-

6,626 
0,000 

Nafas 

Dalam 
3,73 0,70 

Pengukuran 

3 

Cold 

pack  
1,20 0,86 

-2,20 
-

7,970 
0,000 

Nafas 

Dalam 
3,40 0,63 

Pengukuran 

4 

Cold 

pack  
1,00 0,65 

-2,27 
-

7,549 
0,000 

Nafas 

Dalam 
3,27 0,96 

        

Pada pengukuran 1, setelah diberi intervensi 

penggunaan cold pack  mampu menurunkan 1,33 poin 

lebih besar dibandingkan dengan penggunaan relaksasi 

nafas dalam. Pada pengukuran 2, selisih penggunaan 

cold pack  dengan penggunaan relaksasi nafas dalam 

semakin besar yaitu 1,87 poin. Pada pengukuran 3 

selisih penggunaan cold pack  dengan penggunaan 

relaksasi nafas dalam semakin besar lagi yaitu 2,20 

poin. Pada pengukuran 4, selisih penggunaan cold pack  
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dengan penggunaan relaksasi nafas dalam semakin 

besar menjadi 2,27 poin.  Selisih dari pengukuran 1 - 4 

bermakna secara statistik (p<0,05). 

Tabel 4.10  Hasil Uji Paired T-Test Perbandingan 

Skala Nyeri Sebelum mendapat Cold Pack Post 

Analgetik I pada pengukuran ke-1 dengan Skala 

Nyeri Setelah mendapat Cold Pack Post Analgetik II 

pada pengukuran ke-4 

Waktu Pengukuran Mean SD Selisih T p 

Skala Nyeri Sebelum 

kompres dingin Cold 

Pack Post Analgetik 

I pengukuran ke-1 

(pre test) 

5,33 0,90 

4,33 20,555 0,000 
Skala Nyeri Sesudah 

kompres dingin Cold 

Pack Post Analgetik 

II  pengukuran  ke-4( 

post test) 

1,00 0,65 

        

Pada tabel diatas terlihat pengukuran skala 

nyeri ke-1 atau pre test 1 , sebelum diberi intervensi 

kompres dingin cold pack pada post analgetik I skala 

nyeri pasien 5, 33, dan setelah diberi intervensi 

kompres dingin dengan cold pack pada pengukuran 

skala nyeri yang ke-4 post analgetik II skala nyeri 

menunjukkan pada angka 1,00 sehingga selisih 

penurunan skala nyeri cukup significant yaitu 4,33.  
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Tabel 4.11 Hasil Uji Paired T-Test 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 

Waktu Pengukuran Mean SD Selisih t p 

Skala Nyeri Sebelum 

Relaksasi Nafas 

Dalam Post Anastesi 

I pengukuran ke-1 

(pre test) 

5,40 0,63 

2,13 12,911 0,000 
Skala Nyeri Sesudah 

Relaksasi Nafas 

Dalam Post Anastesi 

II pengukuran ke-4 

(post test) 

3,27 0,96 

          

Pada tabel diatas terlihat pengukuran skala nyeri ke-1, sebelum 

dilakukan relaksasi nafas dalam  pada post analgetik I skala 

nyeri pasien 5, 40, dan setelah dilakukan relaksasi nafas dalam   

pada pengukuran skala nyeri yang ke-4 post analgetik II skala 

nyeri menunjukkan pada angka 3,27 sehingga selisih penurunan 

skala nyeri sebesar 2,13. Perbandingan skala nyeri sebelum 

intervensi post analgetik I pada pengukuran ke-1 dengan setelah 

mendapat intervensi post analgetik II pada pengukuran ke-4 

dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :  
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Gambar 4.5. Perbandingan Skala Nyeri Sebelum 

Intervensi Post Analgetik I pada pengukuran ke-1 

dengan Setelah mendapat intervensi Post Analgetik 

II pada pengukuran  

 

 
 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

kompres dingin menggunakan cold pack  terhadap penurunan derajat 

nyeri pada pasien post operasi ORIF . Penelitian ini diawali dengan  

pengambilan  subjek  sebagai sampel yang dapat mewakili populasi 

pasien pasca operasi ORIF. Jumlah subyek penelitian selama periode 

pengambilan data telah  memenuhi  jumlah sampel yang dibutuhkan 

untuk analisa data sekitar 30 sampel  yang terdiri dari 15 sebagai 

kelompok intervensi dan 15 sebagai kelompok kontrol pada 
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kelompok intervensi diberi perlakuan dengan mengompres dan 

kelompok kontrol dengan memberikan teknik relaksasi nafas dalam. 

Adapun analisis data data dibahas sebagai berikut 

1. Karakteristik Responden Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, 

Pekerjaan, Letak Fraktur. 

Jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada kelompok 

kontrol hampir sama dalam jumlah hanya selisih 1 responden 

lebih banyak laki-laki sedangkan kelompok intervensi 

perempuan  lebih banyak dibandingkan laki-laki dan selisih 

cukup banyak sekitar 7 responden.  Pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa perempuan memiliki resiko lebih besar 

mengalami patah tulang dibandingkan laki-laki.  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

(Eldawati, 2011 ; Nurchiriah, 2014) yang menyatakan laki-laki 

lebih banyak mengalami patah tulang, karena aktivitas laki laki 

lebih banyak aktivitas dibanding perempuan. Penelitian ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari, 2014) 

dimana penelitian tersebut menunjukkna angka fraktur lebih 

banyak pada perempuan hal ini berhubungan dengan insiden 

osteoporosis yang terkait adanya perubahan hormon menopause 

(Lukman & Ningsih, 2012). Perubahan hormone tersebut 
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berakibat masaa tulang yang lebih rendah dan mengalami 

pengeroposan lebih cepat sehingga  perempuan berisiko lebih 

tinggi terhadap terjadinya osteoporosis,.  

Selain hal tersebut diatas dengan adanya era emansipasi 

wanita perempuan pada saat ini lebih banyak turut berperan 

serta dalam aktualisasi diri dan turut serta membantu memenuhi 

kebutuhan rumah tangga sehingga mereka juga aktif bekerja 

ataupun beraktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah 

tangga mereka.   

Usia juga turut berpengaruh terhadap kejadian fraktur. 

Pada penelitian ini usia terbanyak yang mengalami fraktur 

adalah pada rentang > 50 tahun hal ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  (Purnamasari,  2014) yang 

menyatakan usia fraktur terbanyak pada rentang usia 21-45 

karena berhubungan dengan aktivitas olah raga, pekerjaan dan 

akibat kecelakaan lalu lintas. Secara teori, kejadian fraktur dapat 

terjadi akibat adanya pengeroposan tulang atau osteoporosis. 

Masa tulang akan mencapai puncaknya pada usia 35 tahun 

,setelah itu terjadi kehilangan tulang menyeluruh secara 

bertahap. Berbagai perubahan metabolic meliputi penurunan 

esterogen pada menopause dan penurunan aktivitas berperan 
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dalam hilangnya masa tulang atau terjadi osteoporosis. 

(Smeltzer & Bare, 2009). 

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini paling banyak 

pasien yang mengalami fraktur adalah dengan pendidikan SD 

(Sekolah Dasar). Hal ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan (Amal & Manal, 2013) yang melakukan penelitian 

tentang kompres dingin kompres hangat dan  contrast teraphy 

untuk mengurangi nyeri osteoarthrithis di rumah sakit 

pendidikan Menoufia Mesir yang mempunya responden  

berpendidikan SD lebih sedikit dari pada SLTA  tetapi disana 

masih banyak pasien yang tidak bersekolah atau buta huruf .  

Penelitian ini dan penelitian di Mesir berbeda dalam hal 

jumlah pasien yang berpendidikan SD tetapi sama dalam hal 

responden penelitian berpendidikan rendah atau di Mesis 

banyak yang buta huruf  Keadaan ini dapat dipahami 

dikarenakan penelitian ini dilaksanakan di kelas III secara social 

ekonomi kebanyakan pasien kurang mampu dan menggunakan 

jaminan kesehatan gratis dari pemerintah. Hal tersebut diatas 

dapat dipahami bahwa dengan adanya sosisal ekonomi yang 

rendah  latar belakang pasien tidak mampu melanjutkan sekolah 

dan hanya mampu bersekolah sampai derajad SD. 
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Pekerjaan pasien responden penelitian ini terbanyak 

adalah bekerja sebagai buruh baik buruh tani ataupun buruh 

harian lepas. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Gani, 2015) yang menyatakan responden banyak 

berprofesi sebagai karyawan swasta tetapi penelitian ini sama 

dengan penelitan yang dilakukan oleh (Devi ,2015) yang 

menyatakan responden terbanyak adalah buruh. Pada penelitian 

ini berkaitan dengan tempat  penelitian di kelas III rata rata 

pekerjaan pasien adalah buruh dan ibu rumah tangga, hal ini 

mungkin akan berbeda apabila penelitian dilakukan di kelas II 

atau di kelas I . 

Berdasarkan letak fraktur pada penelitian ini lebih 

banyak fraktur pada ekstremitas atas dari pada letak fraktur pada 

ekstremitas bawah. Hal ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan (Gani, 2015) di daerah Bandung angka kejadian pada 

ekstremitas atas tetapi berbeda dengan penelitian (Puji, 2015) 

yang menyatakan angka kejadian yang cukup tinggi yakni 

insiden fraktur ekstremitas bawah yakni sekitar 46,2% dari 

insiden kecelakaan yang terjadi. berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) oleh Badan Penelitian dan 

pengembangan Depkes RI tahun 2007 di Indonesia terjadi kasus 
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fraktur yang disebabkan oleh cedera antara lain karena jatuh, 

kecelakaan lalu lintas dan trauma benda tajam/tumpul. Dari 

45.987 peristiwa terjatuh  yang mengalami fraktur sebanyak 

1.775 orang (3,8%), dari 20.829 kasus kecelakaan lalu lintas, 

yang mengalami fraktur sebanyak 1.770 orang (8,5%), dari 

14.127 trauma benda tajam/ tumpul, yang mengalami fraktur 

sebanyak 236 orang (1,7%).       

Berdasarkan data diatas kejadian fraktur akibat jatuh 

dapat terjadi pada ekstremitas atas ataupun bawah dalam 

penelitian ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 

penyebab jatuh pasien lebih banyak akibat jatuh saat aktivitas 

atau jatuh saat di rumah bukan akibat kecelakan lalulintas 

sehingga lebih banyak fraktur pada ekstremitas atas. Pertanyaan 

mengapa fraktur ekstremitas atas lebih banyak terjadi 

disbanding ekstremitas bawah, menurut wawancara yang 

dilakukan penulis hal ini terjadi  karena  saat  jatuh tangan 

merupakan penopang utama tubuh untuk melindungi saat jatuh 

sehingga apabila diusia lebih dari 50 tahun masa tulang sudah 

tidak sepadat saat usia kurang dari 50 tahun maka  akan terjadi 

trauma bisa berakibat patah tulang (Smeltzer & Bare, 2009). 
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2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pemberian Kompres 

Dingin dengan Cold Pack Post Analgetik I dan Analgetik II 

Pada tabel 4.2 dan 4.3 serta  gambar 4.1 dan 4.2  

ditunjukkan adanya data penurunan skala nyeri sebelum dan 

sesudah diberikan cold pack. Pengukuran  skala nyeri sebelum 

dilakukan  kompres dingin dengan cold pack  mempunyai nilai 

skala sedang dan  setelah diberi kompres dingin menjadi skala 

nyeri ringan  Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang 

nyata, yakni penurunan rasa nyeri. Nyeri pasien pada saat 

sebelum diberi kompres dingin cold pack lebih tinggi 

dibandingkan dengan sesudah kompres dingin dengan cold pack 

mempunyai selisih rata-rata dua point pada masing masing 

pengukuran setalh dilakukan empat kali pengompresan. Dilihat 

ekspresi pasien menggambarkan bahwa setelah dilakukan 

kompres dingin dengan cold pack pasien nampak mempunyai 

ekspresi lebih tenang dan tidak menggambarkan ekspresi 

kesakitan dibandingkan sebelum dikompres. Secara subyektif 

pasien mengatakan bahwa nyeri sangat berkurang saat diberikan 

kompres dingin. 

Hasil paired t-test menunjukkan bahwa tiap pengukuran 

rasa nyeri pada saat sebelum dan  sesudah pemberian kompres 



127 
 

 
 

cold pack  post analgetik I lebih kecil dari 0,05 (p>0,05). Hal 

tersebut berarti data pengukuran skala nyeri sebelum dan 

sesudah pemberian cold pack  post analgetik I terdapat 

perbedaan yang nyata atau signifikan. Penurunan  rasa  nyeri 

rata-rata sekitar 2 point. 

Demikian juga pada pemberian kompres dingin dengan 

cold pack  pada saat sesudah pemberian analgetik II  hasil  

paired t-test menunjukkan bahwa tiap pengukuran rasa nyeri 

pada saat sebelum dan sesudah pemberian cold pack  post 

analgetik II lebih kecil dari 0,05 (p>0,05)  yaitu penurunan nyeri 

nyata. Penurunan skala nyeri rata-rata  2  point . 

Apabila dianalisis secara keseluruhan hasil pengukuran 

skala nyeri pada tabel 4.2 yaitu setelah dilakukan pengompresan 

dengan cold pack  pertama dibandingkan dengan setelah 

pengompresan dengan cold pack keempat maka terlihat sangat 

jelas penurunan nilai skala nyeri sangat signifikan yaitu 3 point 

dan pada tabel 4.3 setelah pengompresan dengan cold pack 

pertama  dibandingkan  setelah pengompresan dengan cold pack 

keempat  post analgetik II  terjadi penurunan skala nyeri 3 point.  

Sehingga apabila dianalisis secara garis besar terjadi penurunan 

skala nyeri yang significant sebesar 3 point setelah dilakukan 
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pengompresan dengan cold pack baik pada post analgetik 1 dan 

post analgetik II. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

penulis penurunan rasa nyeri  sangat dirasakan oleh pasien saat 

dilakukan pengompresan dibandingkan sebelum dikompres. 

Hal ini disebabkan pada pemberian kompres dingin 

dapat menghambat hantaran pada impuls syaraf nosiseptor yaitu 

serabut syaraf yang terletak dikulit yang berfungsi memberitahu 

otak tentang adanya stimulus berbahaya atau nyeri (Potter & 

Perry, 2014)  Sehingga apabila hantaran  ini dihambat maka 

nyeri yang akan diterjemahkan otak akan berkurang. (Pinzon, 

2014).  Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Shaik, et 

al, 2015)  yang menyatakan bahwa perendaman  dengan air es 

efektif untuk mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Dalam 

literature review yang dilakukan oleh (Jon, 2010) menyatakan 

bahwa kompres dingin mempunyai pengaruh yang signifikan 

menurunkan nyeri dibanding tidak dilakukan pengobatan, serta 

kompres dingin ini tidak menyebabkan kecanduan seperti 

halnya pada pengobatan anti nyeri dengan obat atau  

farmakoterapi. 

3. Perbandingan Skala Nyeri Sebelum dan Sesudah Pemberian 

Relaksasi Nafas Dalam Post  Analgetik I dan Analgetik II. 
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Demikian juga pada pemberian relaksasi nafas dalam 

tabel 4.4 dan 4.5 gambar 4.3 dan  4.4  menunjukkan sebelum 

dilakukan relaksasi nafas dalam  post analgetik I nilai skala 

pada skala nyeri sedang.  Setelah diberikan  relaksasi  nafas 

dalam post analgetik I,  nilai skala nyeri rata rata 4 masih pada 

skala nyeri sedang. Penurunan skala nyeri setelah dilakukan 

relaksasi  nafas dalam sesuai kebiasaan yang dilakukan dirumah 

sakit tempat penelitian ini setelah analgetik I  rata-rata menurun  

hanya satu point dan setelah pemberian analgetik II juga  

menururn 1  point. 

Apabila dianalisis secara keseluruhan hasil pengukuran 

skala nyeri pada tabel 4.4  yaitu setelah dilakukan relaksasi 

nafas dalam yang pertama  dibandingkan dengan setelah 

pemberian relaksasi nafas dalam yang keempat  maka 

penurunan nilai skala nyeri tidak terlalu besar yaitu  selisih 

angka penurunan skala nyeri rata-rata hanya 1 point dan pada 

tabel 4.5 setelah dilakukan relaksasi nafas dalam yang pertama 

dibandingkan  setelah pemberian tehnik  relaksasi  nafas dalam 

yang keempat post analgetik II terjadi penurunan skala nyeri 

sebesar 1point. Sehingga apabila dianalisis secara garis besar 
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terjadi penurunan skala nyeri 1 point setelah dilakukan relaksasi 

nafas dalam baik pada post analgetik 1 dan post analgetik II. 

Prinsip yang mendasari penurunan nyeri oleh teknik 

relaksasi terletak pada fisiologi sistem syaraf otonom yang 

merupakan bagian dari sistem syaraf perifer yang 

mempertahankan homeostatis lingkungan internal individu. 

Pada saat terjadi pelepasan mediator kimia seperti bradikinin, 

prostaglandin dan substansinya, akan merangsang syaraf 

simpatis sehingga menyebabkan  vasokostriksi yang akhirnya 

meningkatkan tonus otot yang menimbulkan berbagai efek 

seperti spasme otot yang akhirnya menekan pembuluh darah, 

mengurangi aliran darah dan meningkatkan kecepatan 

metabolisme otot yang menimbulkan pengiriman impuls nyeri 

dari medulla spinalis ke otak dan dipersepsikan sebagai nyeri. 

Dan relaksasi nafas dalam akan menimbulkan efek relaksasi 

otot, sehingga mengurangi vasokonstriksi dan berefek 

menurunkan metabolism dan impuls nyeri akan berkurang 

(Priharjo,2003).   

Teknik relaksasi napas dalam dipercayai mampu 

merangsang tubuh untuk melepaskan opiod endogen yaitu 

endorphin dan enkefalin yang nantinya akan menurunkan 
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intensitas nyeri (Smeltzer, 2002). Adanya hambatan nyeri 

tersebut impuls ke otak akan terambat dan mengurangi nyeri 

intensitas nyeri pada pasien. Hal ini sesuai dengan penelitian 

dari (Suhartini, 2013) bahwa tehnik relaksasi  nafas dalam dapat 

menurunkan intensitas nyeri pada pasien pasca persalinan.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Novarizki, 2010) 

juga menunjukkan bahwa skor nyeri pada sesudah perlakuan 

kelompok eksperimen sebesar 2,65 sedangkan pada kelompok 

kontrol sebesar 3,30 Berdasarkan perbandingan rata rata skor 

nyeri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian teknik 

relaksasi nafas dalam memberikan dampak penurunan nyeri 

yang lebih baik, tetapi tidak dijelaskan secara detail dalam 

penelitian tersebut perlakuan kepada kelompok kontrol apakah 

dengan tehnik yang lain atau tidak diberikan intervensi. 

Dibandingkan dengan penelitian ini bila tehnik relaksasi nafas 

dalam dibandingkan dengan kompres dingin penurunan ternyata 

penurunan skala nyeri lebih significant dengan kompres dingin 

dibandingkan relaksasi nafas dalam sehingga kompres dingin 

dalam hal ini penggunaan cold pack menjadi alternative lebih 

baik dalam menurunkan nyeri terutama nyeri pada post ORIF. 
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4. Perbandingan Skala Nyeri Penggunaan Cold pack dengan 

Relaksasi Nafas Dalam Post  Analgetik  I dan Analgetik II 

Hasil uji independen t-test menunjukkan perbedaan yang 

kecil rasa nyeri post analgetik I antara kelompok cold pack  

dengan relaksasi nafas dalam sekitar 5 point sebelum dilakukan 

kompres dingin cold pack dan relaksasi nafas dalam. Hal 

tersebut berati sebelum mendapat intervensi baik dengan cold 

pack maupun relaksasi nafas dalam, kondisi nyeri pasien hampir 

sama. Setelah diintervensi, pada pengukuran pertama post 

analgetik I terdapat berbedaan yang bermagna. Selisih 

kemampuan cold pack dengan  relaksasi nafas dalam  

menurunkan  rasa nyeri sekitar 1 point. Pada pengukuran kedua 

juga pada pengukuran 3 selisih semakin besar,  dan selisih 

tersebut menunjukan bahwa penurunan kompres dingin dengan 

cold pack lebih signifikan dibandingkan dengan pemberian 

tehnik relaksasi nafas dalam. 

Faktor lain  adanya  peningkatan selisih rasa nyeri antara 

cold pack dan relaksasi  nafas dalam  adalah karena rasa 

perbedaan nyeri pre intervensi ke 2 maupun ke 3. Perbedaan 

memang tidak signifikan namun rasa nyeri kelompok cold pack 

sebelum dintervensi ke 2 maupun 3 lebih rendah dibanding 
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kelompok nafas dalam. Hal tersebut dapat disebabkan karena 

cold pack memberikan efek yang lebih lama terhadap 

penurunan rasa nyeri dibandingkan relaksasi nafas dalam. 

Pada pengukuran ke 4, selisih  antara cold pack dengan 

relaksasi nafas mulai kembali mengecil yaitu sekitar 2 point  

dalam skala pengukuran nyeri. Hasil ini menunjukkan bahwa 

dimungkinkan selisih tersebut semakin  mengecil dalam waktu 

tertentu seiring hilangnya rasa nyeri pada kedua kelompok. Pada 

pengukuran pertama, setelah pemberian analgetik II  setelah 

diberi intervensi penggunaan cold pack  mampu menurunkan 

1,33 poin lebih besar dibandingkan dengan penggunaan 

relaksasi nafas dalam. Pada pengukuran ke 2, selisih 

penggunaan cold pack  dengan penggunaan relaksasi nafas 

dalam semakin besar yaitu 1,87 poin. Pada pengukuran 3 selisih 

penggunaan cold pack  dengan penggunaan relaksasi nafas 

dalam semakin besar lagi yaitu 2,20 poin. Pada pengukuran 4, 

selisih penggunaan cold pack  dengan penggunaan relaksasi 

nafas dalam semakin besar.  Selisih dari pengukuran 1 - 4 

bermakna secara statistik (p<0,05).          

Kompres dingin dengan cold pack memberikan efek 

yang lebih baik dari tehnik relaksasi nafas. Hal ini dapat dilihat 
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dari penurunan skala nyeri pada pemberian  kompres dingin 

dengan cold pack mempunyai penurunan skala nyeri secara 

spesifik tiap pengompresan sekitar 2 point dan dapat dibuktikan 

dengan melihat  keseluruhan proses pengompresan dengan cold 

pack dari pengompresan yang  ke 1 sampai pengompresan yang 

ke 4 terjadi penurunan 3 point baik pada post analgetik I 

maupun  pada post analgetik II. Sedangkan pada pemberian 

relaksasi nafas dalam secara spesifik tiap perlakuan menurunkan 

1 point dan secara keseluruhan pemberian relaksasi nafas dalam 

dari perlakuan yang ke 1 sampai ke 4 juga menunjukkan 

penurunan yang tidak begitu besar yaitu 1 point baik post 

analgetik I dan post analgetik II.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa cold pack  lebih efektif 

menurunkan rasa nyeri post analgetik II dibandingkan relaksasi 

nafas dalam. Hasil ini  sesuai dengan literature review yang 

dilakukan oleh (Jon, 2010) dan beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh ( Devi, 2012 ; Andi, 2013)  yang menyatakan 

bahwa kompres dingin efektif dalam menurunkan  nyeri pasca 

operasi pada fraktur ataupun masalah dalam musculoskeletal. 

Penelitian terkait yang menggunakan media es yang 

mirip dengan penelitain ini adanya penelitian yang dilakukan 
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oleh (Esperanza,et al. 2010) yang menyatakan bahwa 

perendaman air dingin lebih efektif dibandingkan ice pack dan 

pemijatan dengan es. Penelitian lain adalah penelitian yang 

dilkukan (Shaik, et al. 2015) yang menyatakan perendaman air 

es efektif dalam menurunkan nyeri pada kasus fraktur radius 

ulna dan perendaman ini dilakukan dalam suhu 10°C selama 15 

menit tidak mengganggu dalam peredaran darah pasien. 

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Amal & Manal, 2013) menyatakan bahwa 

kompres dingin dan kompres hangat kurang efektif mrnurunkan 

nyeri pada pasien osteoarthritis dibanding dengan terapi kontras.  

Hasil pengukuran skala nyeri dengan VAS menunjukkan 

skala nyeri pada pemberian kompres dingin dan tehnik relaksasi 

nafas dalam ada penurunan angka skala nyeri antara pengukuran 

setelah pembedahan dan analgetik I dan pengukuran setelah 

diberikan analgetik II. Hal ini dapat dijelaskan karena nyeri 

pembedahan sedikitnya mengalami dua perubahan, pertama 

akibat pembedahan itu sendiri yang menyebabkan rangsangan 

nosiseptif dan yang kedua setelah proses pembedahan terjadi 

respon inflamasi pada daerah sekitar operasi, dimana terjadi 

pelepasan zat-zat kimia (prostaglandin, histamin, serotonin, 
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bradikinin, substansi P dan lekotrein) oleh jaringan yang rusak 

dan sel-sel inflamasi. Zat-zat kimia yang dilepaskan inilah yang 

berperan pada proses transduksi dari nyeri pada pasca 

pembedahan (Brunner & Suddarth ,2002 ). Berjalannya waktu 

maka proses inflamasi akan berkurang dan akan  menurunkan 

intensitas nyeri pada paisen post operasi pembedahan pada 

umumnya termasuk ORIF. 

5. Perbandingan Skala Nyeri Sebelum Intervensi Post Analgetik I 

pada pengukuran ke-1 dengan Setelah mendapat intervensi Post 

Analgetik II pada pengukuran ke-4 

Perbandingan antara Intervensi Post Analgetik I pada 

pengukuran ke-1 antara kompres dingin cold pack dengan 

relaksasi nafas dalam relative sama berkisar pada skala nyeri 5 

atau skala nyeri sedang. Hal ini adalah sesuatu yang fisiologis 

bahwa pasca operasi pasien mengalami proses inflamasi. 

Setelah mendapatkan intervensi pada post analgetik II 

pengukuran ke-4 maka akan terjadi penurunan skala nyeri pada 

kelompok intervensi kompres dingin cold pack menjadi 1 dan 

pada kelompok kontrol relaksasi nafas dalam pada skala nyeri 3, 

sehingga selisih setelah perlakuan berkisar 2 point.  
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Hasil pengukuran skala nyeri pada pasien post operasi 

fraktur ekstermitas atas dan bawah didapatkan hasil dimana 

pada pengukuran ke-1 sebelum dilakukan intervensi kompres 

dingin cold pack  dan relaksasi nafas dalam pada post analgetik 

I dan setelah intervensi kompres dingin cold pack dan relaksasi 

nafas dalam pengukuran yang ke-4 dalam gambar grafik  

mempunyai pola semakin menurun dan dapat dilihat perbedaan 

yang jelas bahwa penurunan skala nyeri pada kelompok 

intervensi kompres dingin cold pack  mempunyai nilai 

gambaran yang lebih tajam penurunannya dibanding dengan 

nilai skala nyeri pada pasien yang diberikan relaksasi nafas 

dalam. 

Gambaran diatas membuktikan bahwa kompres dingin 

dengan cold pack memberikan efek yang lebih baik dari tehnik 

relaksasi nafas. Hal ini dapat dilihat dari penurunan skala nyeri 

pada pemberian kompres dingin dengan cold pack pada 

pengukuran skal nyeri sebelum dilakukan intervensi yang ke-1 

post analgetik I dibandingkan pengukuran skala nyeri setelah 

intervensi yang ke-4 post analgetik II mempunyai penurunan 

skala nyeri  yang significant yaitu mempunyai selisih penurunan 

4,33 point. Sedangkan pada pemberian relaksasi nafas dalam 
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sebelum dilakukan intervensi yang ke-1 post analgetik I 

dibandingkan pengukuran skala nyeri setelah relaksasi nafas 

dalam yang ke-4 post analgetik II menurunkan 2,13 point.  

Perbedaan penururnan skala nyeri juga dapat dilihat 

perubahan ekspresi wajah pasien saat dilakukan intervensi 

kompres dingin dengan cold pack maupun relaksasi nafas 

dalam. Pada saat pasien diberikan intervensi kompres dingin 

cold pack pasien mengatakan sangat nyaman dan menunjukkan 

ekspresi wajah dari menmahan sakit menjadi lebih rileks dan 

bisa tersenyum. Pada pemberian relaksasi nafas dalam pasien 

tampak menahan sakit setelah melakukan relaksasi nafas dalam 

pasien mengatakan penurunan nyeri nggak begitu banyak dan 

pasien kadang masih nampak menahan nyeri atau meringis. 

Hal ini disebabkan adanya proses penyembuhan luka 

pada tahap  inflamasi merupakan salah satu bentuk untuk 

mempercepat perbaikan kerusakan jaringan. Sensitifitas akan 

meningkat, sehingga stimulus non noksius atau noksius ringan 

yang mengenai bagian yang meradang akan menyebabkan 

nyeri. Nyeri inflamasi akan  menurunkan derajat kerusakan dan 

menghilangkan respon inflamasi dan nyeri akan menurun 

intensitasnya seiring berjalanya waktu. (Pinzon,2015). Merujuk 
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pada teori tersebut karena adanya proses inflamasi maka 

intensitas nyeri pada jam-jam awal pasca operasi akan 

menyebabkan nyeri yang hebat atau berat tetapi dengan 

berjalannya waktu maka semakin berkurang intensitas nyeri, 

sehingga menyebabkan hasil pengukuran skala nyeri pada 3- 4 

jam pasca operasi skala nyeri pasien akan lebih tinggi 

dibandingkan skala nyeri pada 7-8 jam pasca operasi. 

Hasil intervensi kompres dingin dengan cold pack lebih 

significant daripada relaksasi nafas dalam hal ini dapat 

dijelaskan karena prinsip yang mendasari penurunan nyeri oleh 

teknik relaksasi terletak pada fisiologi sistem syaraf otonom 

yang merupakan bagian dari sistem syaraf perifer yang 

mempertahankan homeostatis lingkungan internal individu. 

Pada saat terjadi pelepasan mediator kimia seperti bradikinin, 

prostaglandin dan substansi P, akan merangsang syaraf simpatis 

sehingga menyebabkan vasokostriksi yang akhirnya 

meningkatkan tonus otot yang menimbulkan berbagai efek 

seperti spasme otot yang akhirnya menekan pembuluh darah, 

mengurangi aliran darah dan meningkatkan kecepatan 

metabolisme otot yang menimbulkan pengiriman impuls nyeri 

dari medulla spinalis ke otak dan dipersepsikan sebagai nyeri. 
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(Priharjo,2003) Pada proses  relaksasi nafas dalam tersebut akan 

terjadi proses relaksasi pada otot yang nantinya akan 

menghambat adanya pelepasan mediator kimia tersebut diatas 

sehingga vasokonstriksi dihambat, spasme otot berkurang, 

penekanan pembuluh darah berkurang sehingga nyeri 

berkurang.  

Prinsip pada kompres dingin adalah menstimulasi 

permukaan kulit untuk mengontrol nyeri, terapi kompres dingin 

yang diberikan akan mempengaruhi impuls yang dibawa oleh 

serabut taktil A-beta untuk lebih mendominasi sehingga gerbang 

akan menutup dan impuls nyeri terhalangi sehingga nyeri yang 

dirasakan akan berkurang atau hilang untuk sementara 

(Prasetyo,2010) 

Perbandingan proses mekanisme hambatan nyeri pada 

tehnik relaksasi dan kompres dingin dapat dilihat bahwa pada 

kompres dingin mempunyai alur yang lebih singkat dibanding 

relaksasi nafas dalam karena pada kompres dingin pencapaian 

pada sasaran pengatur nyeri atau pada teori “gerbang kontrol“ 

nyeri lebih singkat dan lebih cepat sedangkan tehnik relaksasi 

nafas dalam mengurangi nyeri memerlukan proses metabolisme 

hormone yang memerlukan konsentarsi dan kesungguhan pada 
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pasien dalam melakukan relaksasi nafas dalam untuk dapat 

menurunkan nyeri. 

C. Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini lebih fokus pada pemberian kompres dingin 

menggunakan  cold pack untuk melihat efektifitas alat  tersebut  

dalam menurunkan  rasa nyeri pasien  post ORIF sebagai usaha 

untuk memberikan  kenyamanan pasien,  sedangkan pemberian 

relaksasi nafas diberikan sesuai buku panduan yang ada di RSUP dr 

Soeradji Tirtonegoro Klaten namun pelaksanaannya belum optimal  

karena standart operasional prosedur belum tersusun.  

Jumlah responden fraktur ekstremitas atas dan bawah tidak 

bisa diprediksi secara tepat sepertihalnya pasien dengan penyakit 

kronis yang rutin berobat dan bisa diperhitungkan jumlahnya, 

sehingga dalam penentuan jumlah sampel tidak menggunakan 

perhitungan jumlah sampel sesuai populasi tetapi menggunakan 

jumlah sampel minimal dalam penelitan yaitu 30 pasien dengan 

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 15 kelompok intervensi dan 15 

kelompok kontrol. 

 

 

 


