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RELAKSASI NAPAS DALAM PADA PASIEN FRAKTUR FEMUR 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang Fraktur adalah patah tulang, yang biasanya disebabkan 

oleh trauma atau tenaga fisik. Kekuatan dan sudut dari tenaga tersebut, keadaan 

tulang, dan jaringan disekitar tulang akan menentukan apakah fraktur yang terjadi 

itu lengkap atau tadak lengkap.Fraktur femur atau patah tulang paha adalah 

rusaknya kontinuitas tulang pangkal paha yang disebabkan oleh trauma langsung, 

kelelahan otot, dan kondisi tertentu, seperti degenerasi tulang atau osteoporosis. 

Kebanyakan fraktur ini terjadi pada pria muda yang mengalami kecelakaan 

bermotor atau jatuh dari ketinggian. Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh 

manajemen nyeri terhadap perubahan tingkat nyeri pada pasien fraktur femur. Hasil 

: Dari uraian di atas didapatkan 4 artikel, 2 diantaranya menggunakan metode 

penelitian studi kasus deskriptif, 2 artikel menggunakan metode penelitian pra 

experiment dengan jenis penelitian one grup pre test-post  desig. Artikel pertama, 

pujiarto dalam sebuah artikelnya yang berjudul “penerapan skala nyeri pada pasien 

fraktur femur menggunakan teknik relaksasi nafas dalam” di ruangan Gelatik 

RSAM provinsi lampung (2018), Artikel ke dua, prita devy igiany dalam sebuah 

artikelnya yang berjudul perbedaan nyeri pada pasien fraktur femur sebelum dan 

sesudah di lakukan” teknik relaksasi nafas dalam di RSUD arifin 2018, Artikel ke 

tiga, manzahari dalam sebuah artikelnya yang berjudul “teknik relaksasi nafas 

dalam dapat menurunkan intensitas nyeri pada pasien fraktur femur di RSU kartini 

kalirejo 2017,  

Artikel ke empat, lena aini dalam sebuah artikelnya yang berjudul pengaruh 

teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan skala nyeri pada pasien fraktur 

femur di RSI siti khadija palembang 2018, 

Kata kunci : fraktur femur, manajemen nyeri, teknik relaksasi nafas dalam  
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ABSTRACT 

 

Background : Fractures are broken bones, which are usually caused by trauma or 

physical activity. The strength and angle of energy, the state of the bone, and the 

tissue around the bone will determine whether the fracture that occurs is complete 

or complete. Femoral fractures or femoral fractures are damage to the groin 

continuation caused by direct trauma, muscle fatigue, and certain conditions, such 

as bone degeneration or osteoporosis. Most of these fractures occur in young men 

who have a motorcycle accident or fall from a height. Objective : To determine the 

effect of pain management on changes in pain levels in femoral fracture patients. 

Results : From the description above, 4 articles were obtained, 2 of them used 

descriptive case study research methods, 2 articles used pre-experimental research 

methods with one group pre-test-post research design. The first article, Pujiarto in 

an article titled "Application of pain scale in patients with broken thigh bones using 

deep breathing relaxation techniques" at Warden Hospital Lampung Province 

(2018), second article, Prita Devy Igigy in an article titled Difference in Fracture 

Abnormalities in thigh bone patients before and after doing "deep breathing 

relaxation techniques at the 2018 arifin Regional Hospital, article three, manzahari 

in an article entitled" deep breathing relaxation techniques can reduce the intensity 

of pain in thigh fracture patients at Kartini Kalirejo General Hospital 2017, 

The fourth article, lena aini in the article entitled the effect of deep breathing 

techniques on reducing pain scale in femur fracture patients at RSI siti khadija 

palembang 2018, 

Keywords : femoral fracture, pain management, deep breathing relaxation 

techniques 
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PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Fraktur adalah patah tulang, yang biasanya disebabkan oleh trauma atau 

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

disekitar tulang akan menentukan apakah fraktur yang terjadi itu lengkap atau 

tadak lengkap. (Prince & Wilson, 2006 dalam Helmi, 2012). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada tahun 2011-2012 

terdapat 5,6 juta orang meninggal dunia dan 1,3 juta orang menderita fraktur akibat 

kecelakaan lalu lintas. Fraktur merupakan suatu kondisi dimana terjadi diintegritas 

tulang. Penyebab  terbanyak fraktur adalah kecelakaan, baik  itu kecelakaan kerja,  

kecelakaan lalu lintas  dan sebagainya. Tetapi fraktur juga bisa terjadi akibat faktor 

lain seperti proses  degenerative dan patologi  (Depkes  RI,  2005  dalam  Fadliyah,  

2014). 

Dari sekian banyak kasus fraktur di Indonesia,   fraktur pada ekstremitas 

bawah akibat kecelakaan memiliki prevalensi yang paling tinggi diantara fraktur 

lainnya yaitu sekitar  46,2%.  Dari  45.987  orang dengan kasus fraktur   ekstremitas 

bawah akibat kecelakaan, 19.629 orang mengalami fraktur pada tulang  femur, 

14.027 orang mengalami fraktur cruris, 3.775 orang mengalami fraktur tibia,970 

orang mengalami  fraktur pada tulangtulang  kecil di kaki dan 336 orang mengalami  

fraktur fibula (Depkes RI 2011) 

Fraktur femur atau patah tulang paha adalah rusaknya kontinuitas tulang 

pangkal paha yang disebabkan oleh trauma langsung, kelelahan otot, dan kondisi 

tertentu, seperti degenerasi tulang atau osteoporosis. Kebanyakan fraktur ini terjadi 

pada pria muda yang mengalami kecelakaan bermotor atau jatuh dari ketinggian. 

(Muttaqin, 2008). 

Pada saat terjadi fraktur atau patah tulang, jaringan sekitarnya juga akan 

terpengaruh dimana akan terjadi edema jaringan lunak, perdarahan ke otot dan 

sendi, dislokasi sendi, rupture tendon, kerusakan saraf dan kerusakan pembuluh 

darah. Dampak dari fraktur ini dapat menyebabkan nyeri, terganggunya mobilitas 

fisik, selain itu dalam waktu panjang dapat mengakibatkan ansietas, karena fraktur 

yang tidak kunjung sembuh, sehingga dapat terjadi dilakukannya amputasi bagian 

tubuh tertentu. Selain itu memungkinkan terkontaminasi oleh mikroorganisme yang 

dapat menyebabkan infeksi. (Muttaqin, 2008). 

Teknik relaksasi nafas dalam digunakan untuk menurunkan kecemasan dan 

ketegangan otot sehingga didapatkan penurunan denyut jantung, penurunan 

respirasi serta penurunan ketegangan otot sehingga nyeri akan berkurang, teori lain 
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menyebutkan dengan merelaksasikan otot-otot yang mengalami   spasme   yang   

disebabkan   peningkatan   prostaglandin   sehingga   terjadi vasodilatasi  pembuluh  

darah  dan  akan  meningkatkan  aliran  darah  ke  daerah  yang mengalami spasme 

dan iskemik (Prasetyo, 2010). 

 

 

Manajen nyeri merupakan salah satu cara yang di gunakan di bidang 

kesehatan untuk mengatasi nyeri yang di alami oleh pasien. Untuk skla nyeri ringan 

dapat di lakukan dengan manajemen nyeri indipenden (tindakan mandiri perawat). 

Sedangkan untuk skla nyeri sedang di perlukan penangan indipenden perawat dan 

juga kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgesik. Napas dalam merupakan 

salah satu tindakan mandiri perawat dalam mengatasi nyeri pasien. Menurut 

Brunner & Suddrat (2001) beberapa penelitian telah menunjukan bahwah relaksasi 

nafas dalam sangat efektif dalam penurunan nyeri pada pasien fraktur femur. 

Teknik relaksani nafas dalan juga mampu menciptakan sensasi melepas 

ketidak nyamanan dan stres. Klien dapat merelaksasikan otot tanpa harus terlebi 

dahulu menegangkan otot-otot tersebut. Saat mencapai relaksasi penuh, maka 

persepsi nyeri kurang dan rasa cemas terhadap pengalaman nyeri menjadi minimal 

(Hapsari & Tri, 2013). 

Metode pereda nyeri non farmakologis biasanya mempunyai resiko yang 

sangat rendah. Meskipun tindakan tersebut bukan merupakan pengganti untuk 

obat–obatan,tindakan tesebut mugkin diperlukan atau sesuai untuk mempersingkat 

episode nyeri yang berlangsung hanya beberapa detik atau menit (Smeltzer and 

Bare, 2002). Teknik relaksasi merupakan salah satu metode manajemen nyeri non 

farmakologi dalam strategi penanggulangan nyeri, disamping metode TENS 

(Transcutaneons Electric Nerve Stimulation), biofeedack, plasebo dan distraksi. 

Manajemen nyeri dengan melakukan teknik relaksasi merupakan tindakan eksternal 

yang mempengaruhi respon internal individu terhadap nyeri. Manajemen nyeri 

dengan tindakamencakup latihan pernafasan diafragma, teknik relaksasi progresif, 

guided imagery, dan meditasi, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa 

relaksasi nafas dalam sangat efektif dalam menurunkan nyeri pada pasien fraktur 

femur (Brunner & Suddart, 2001). 
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Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruh manajemen nyeri terhadap perubahan tingkat 

nyeri pada pasien fraktur femur 
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METODE 

 

penelusuran di lakukan dengan menggunakan gogle search dan 

gogleschoolar dengan kata kunci “fraktur femur manajemrn nyeri teknik relaksasi 

napas dalam” artikel yang di temukan kemudian di identifikasi dengan cermat untuk 

melihat apakah artikel memenuhi kriteria inklusi, kemudian artikel yang terpilih 

dan sudah sesuai, di analisis lalu di jadikan literatur dalam penulisan literature 

riview dan di harapkan di temukan sebuah kesimpulan yang dapat di jadikan dasar 

untuk mekakukan intervensi keperawatan di rumah sakit. Pencarian artikel di batasi 

mulai dari tahun 2020 hingga di akses fullteks dalam bentuk pdf. 
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Penelusuran menggunakan google scholar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel di identifikasi melalui pencarian 

Google Schoolar dengan keyword 

manajemen nyeri teknik relaksasi napas 

dalam pada pasien praktur femur 

sebanyak 102 artikel 

Identification  

Artikel yang dinilai layak adalah 

sebanyak 61 artikel 

Artikel yang terpilih berdasarkan 

kriteria inklusi adalah sebanyak 48 

artikel. 

Jumlah artikel yang memenuhi 

syarat review yaitu sebanyak 4 

artikel. 

screnning    

Screening   

Eligibility 

Included  

  

Artikel di ekslusi berdasarkan : 

• Artikel yang bukan 

merupakan  jurnal 

keperawatan  22 artikel.  

Artikel dengan tahun terbit di 

bawah 2017 yaitu  19 artikel. 

 

Excluded by full text : 

• Judul da isi tidak saling 

berkaitan 11 artikel. 

• Hanya terdapat daftar 

pustaka 2 artikel. 

 

Excluded dari analisa data : 

• cara menganalisis tidak di 

laporkan sebanyak 17 

artikel. 

•  Hasilnya tidak di tujukan 

untuk tujuan penelitian 

sebanyak 12 artikel. 

• Artikel dengan metode 

penelitian literature review 

sebanyak 15 artikel. 
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Dibawah ini merupakan 4 artikel yang penulis telah identifikasi sesuai dengan kriteria inklusi, yaitu : 

 

No Judul artikel Penulis 

(Tahun) 

Tujuan Desain penelitian / 

Responden 

Hasil Penelitian 

1  Penurunan skala nyeri pada 

pasien fraktur femur 

mengunakan teknik relaksasi 

nafas dalam  

Pujiarto, 2018 Tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis efek 

dari penerapan relaksasi 

napas dalam terhadap 

penurunan skala nyeri 

Metode dalam peneltian 

ini adalah studi kasus 

menggunakan penelitian 

dengan cara pengambilan 

data melalui wawancara, 

obserpasi, dan 

dokumentasi. Kemudian 

di lakukan analisa data 

dengan menggunakan 

fakta selanjutnya di 

kaitkan dengan teori dan 

penelitian sebelumnya.  

Hasil dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa relaksasi 

napas dalam dapat menurunkan 

skala nyeri pada pasien fraktur 

femur berdasarkan hasil penelitian 

relaksasi napas dalam dapat di 

jadikan sebagai salah satu 

manajemen nyeri untuk masalah 

nyeri pada  pasien fraktur femur. 

 2 Perbedaan nyeri pada pasien 

fraktur femur sebelum dan 

sesuda di lakukan teknik 

relaksasi napas dalam 

Prita Devy Igiany, 

2018.  

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

perbedaan derajat nyeri 

pada pasien fraktur 

femur sebelum dan 

Metode penelitian ini 

adalah eksperimen 

dengan menggunakan 30 

sampel yang di bagi 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwah adanya perbedaan rata-

rata intensitas nyeri pada pasien 

fraktur femur yang sangat 

siknifikan sebelum dan sudah di 
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sesudah di lakukan 

teknik relaksasi napas 

dalam  

menjadi 15 sampel 

kelompok eksperimen.  

lakukanya teknik relaksasi napas 

dalam pada pasien fraktur femur.  

3 Teknik relaksasi nafas dalam 

dapat menurunkan intentitas 

nyeri pada pasien fraktur femur 

Manzahri, 2017 Tujuan penelitian ini 

untuk menurunkan 

intensitas nyeri pada 

pasien fraktur femur 

Metode penelitian ini 

dengan desain quasi 

experiment dengan 

rancangan pre and post 

tes. Sampel yang di 

gunakan sejumlah 14 

responden di RSU kartini 

kalirejo 2017. 

Hasil penelitian di peroleh bahwa 

penurunan intensitas nyeri sebesar, 

2,14. Uji statistic menunjukan 

hasil p value =0,05 yang berarti 

postop sectio ceasarea di RSU 

kartini kalirejo tahun 2017 

4 Pengaruh teknik relaksasi nafas 

dalam terhadap penurunan skala 

nyeri pada pasien fraktur femur 

Lena aini 2018 Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat ada atau 

tidaknya pengaruh teknik 

relaksasi nafas dalam 

terhadap penurunan 

nyeri pada pasien fraktur 

femur. 

Metode penelitian ini 

menggunakan desain pra-

eksperimental denggan 

cara melibatkan satu 

kelompok subjek, dengan 

rancangan one group 

pretes-posttes. 

Dari hasil penelitian variabel 

penelitian pengaruh teknik 

relaksasi nafas dalam terhadap 

menurunanan skala nyeri pada 

pasien fraktur femur di RSI siti 

khadija palembang (p-

value=0,001). Hal ini berarti 

terjadi penurunan skala nyeri 

sesuda mendapatkan perlakuan 
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teknik relaksasi nafas dalam dalam 

pada pasien fraktur femur.  
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KRITERIA INKLUSI DAN EKSLUS 

 

a. Kriteria inklusi : 

 

➢ Jurnal nasional yang membahas tentang manajemen nyeri pada pasien fraktur femur 

dengan pendekatan keperawatan. 

➢ Rentang waktu penerbitan jurnal dari tahun 2017-2018. 

➢ Full text artikel yang menggunakan bahasa indonesia. 

➢ Subyek dalam artikel adalah fraktur. 

➢ Original artikel penelitian, bukan hasil review. 

 

b. Kriteria ekslusi : 

 

➢ Jurnal nasional yang membahas tentang manajemen nyeri pada pasien fraktur. 

➢ Artikel penelitian  yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak. 

➢ Subyek penelitian selain dari fraktur. 

➢ Artikel yang hasilnya bersumber dari hasil review penelitian. 
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HASIL 

 Berdasarkan hasil analisa pada 4 artikel yang memenuhi kriteria inklusi di ketahui bahwa 

manajemen nyeri dalam keperawatan yang dapat menurunkan skalah nyeri pada pasien fraktur adalah 

: 

Dari uraian di atas didapatkan 4 artikel, 2 diantaranya menggunakan metode penelitian studi 

kasus deskriptif, 2 artikel menggunakan metode penelitian pra experiment dengan jenis penelitian 

one grup pre test-post  desig. Tempat penelitian dari 4 artikel, dilakukan di tempat yang berbeda 

mulai dari artikel perta melakukan penelitian di ruangan  Gelatik RSAM provinsi lampung 2018, di 

RSUD arifin 2018, di RSU kartini kalirejo 2017, di RSI siti khadija palembang 2018. 

Artikel pertama, pujiarto dalam sebuah artikelnya yang berjudul “penerapan skala nyeri pada 

pasien fraktur femur menggunakan teknik relaksasi nafas dalam” di ruangan Gelatik RSAM provinsi 

lampung (2018). Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa relaksasi napas dalam dapat 

menurunkan skala nyeri pada pasien fraktur femur berdasarkan hasil penelitian relaksasi napas dalam 

dapat di jadikan sebagai salah satu manajemen nyeri untuk masalah nyeri pada  pasien fraktur femur. 

Artikel ke dua, prita devy igiany dalam sebuah artikelnya yang berjudul perbedaan nyeri pada 

pasien fraktur femur sebelum dan sesudah di lakukan” teknik relaksasi nafas dalam di RSUD arifin 

2018”, Hasil penelitian ini menunjukan bahwah adanya perbedaan rata-rata intensitas nyeri pada 

pasien fraktur femur yang sangat siknifikan sebelum dan sudah di lakukanya teknik relaksasi napas 

dalam pada pasien fraktur femur. 

Artikel ke tiga, manzahari dalam sebuah artikelnya yang berjudul “teknik relaksasi nafas 

dalam dapat menurunkan intensitas nyeri pada pasien fraktur femur di RSU kartini kalirejo 2017” 

Hasil penelitian di peroleh bahwa penurunan intensitas nyeri sebesar, 2,14. Uji statistic menunjukan 

hasil p value =0,05 yang berarti postop sectio ceasarea di RSU kartini kalirejo tahun 2017. 

Artikel ke empat, lena aini dalam sebuah artikelnya yang berjudul pengaruh teknik relaksasi 

nafas dalam terhadap penurunan skala nyeri pada pasien fraktur femur di RSI siti khadija palembang 

2018, Dari hasil penelitian variabel penelitian pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap 
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menurunanan skala nyeri pada pasien fraktur femur di RSI siti khadija palembang (p-value=0,001). 

Hal ini berarti terjadi penurunan skala nyeri sesuda mendapatkan perlakuan teknik relaksasi nafas 

dalam dalam pada pasien fraktur femur. 
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PEMBAHASAN 

 

Teknik relaksasi nafas dalam Penelitian ini di lakukan oleh pujiarto, pada tahun 2018  

Berdasarkan segi pendidikan kedua responden memiliki pendidikan yang sama yaitu SMA, kedua 

responden menderita jenis fraktur femur. Berdasarka segi pekerjan responden reponden pertama 

bekerja sebagai petani, dan responden kedua belum bekerja. Skala nyeri yang di peroleh oleh kedua 

responden sebelum di berikan intervensi berada pada skala nyeri sedang (5) pada responden pertama, 

dan skala nyeri sedang (6) untuk responden ke dua. Pada hasil post test hari ketiga kedua responden 

mengalami penurunan skala nyeri ringan (2) untuk reponden pertama dan skala nyeri sedang 4 untuk 

responden ke dua. 

 

 

Teknik relaksasi nafas dalam Penelitian ini di lakukan oleh prita devy igiany, pada tahun 2018 

Hasil analisa menunjukkan bahwa responden mayoritas menyatakan bahwa ia merasakan nyeri berat 

(60%) sebelum dilakukan teknik relaksasi napas dalam. Setelah dilakukan teknik relaksasi napas 

dalam (post-test) mayoritas responden merasakan intensitas nyeri ringan (66.70%).  Nyeri akibat 

fraktur femur menurut Smeltzer dan Bare (2002) akan timbul dalam 48 jam pertama setelah 

pembedahan dengan skala sedang-berat. Nyeri pada fraktur femur dapat timbul karena adanya luka 

insisi, dan juga karena efek anastesi yang sudah hilang dan pasien sudah sadar sehingga rasa nyeri 

lebih dirasakan oleh pasien (Sjamsuhidajat & Jong, 2005). Harsono (2010) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa walaupun nyeri telah dikelola dengan baik, kira-kira 86% dari pasien fraktur 

femur  mengalami nyeri sedang ke hebat  meskipun analgesik ditingkatkan .  

 

Teknik relaksasi napas dalam adalah salah satu terapi nonfarmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri yang dirasakan pasien fraktur femur. Terapi ini dilakukan untuk membantu mengoptimalkan 

efek dari terapi farmakologi yang diberikan kepada pasien. Teknik relaksasi napas dalam diberikan 

kepada pasien selama tiga hari dan dilakukan dua kali sehari sebanyak 20 kali (Smeltzer & Bare, 

2002). 

 

 

Teknik relaksasi nafas dalam Hasil penelitian analisis bivariat yang menggunakan uji 

Wilcoxon menunjukkan p-value = 0,000, karena p= value< 0,05 maka hipotesis kerja diterima yaitu 

ada pengaruh dari Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien 

fraktur emur di Rumah Sakit Umum Kartini Kalirejo Provinsi Lampung Tahun 2017. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Whalley, 2008 dalam Jurnal edu health, 2015 analisa pengaruh 

teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan intensitas nyeri pada fraktur femur menggunakan 

uji statistik Wilcoxon dengan tingkat signifikan α = 0,05 dengan pengambilan keputusan jika ρ< α 

:H1 diterima yang berarti ada pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan intensitas 

nyeri pada fraktur femur dan jika ρ >α:H1 ditolak yang berarti tidak ada pengaruh teknik relaksasi 

nafas dalam terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasie fraktur. 

 

Penelitian (Patasik, 2013) tentang efektifitas teknik relakasasi nafas dalam dan guided 

imagery terhadah penurunan nyeri pada pasien fraktur femur IRINA D BLU prof. Dr. R. d. Kandou 

dengan kriteria inklusif pasien fraktur femur hari pertama, pasien yang reaksi analgetiknya telah 

hilang atau 6 jam setelah pemberian analgetik dan belum mendapat analgetik lagi, terdapat penurunan 



13 
 

intensitas rata- rata nyeri sebesar 3,10 dan hasil p= 0,000 dengan kata lain p< 0,05 maka penelitian 

menunjukan bahwa ada pengaruh efektifitas teknik relakasasi nafas dalam dan guided imagery 

terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur femur. 

 

 Berdasarkan hasil analisis univariat pada nyeri fraktur sebelum dilakukan teknik relaksasi 

nafas dalam dari 30 responden yang mengalami nyeri fraktur rata-rata mengalami nyeri pada skala 

nyeri 4 (sedang). 

 Menurut LeMone dkk (2016) Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan actual atau potensial, atau 

menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Berdasarkan teori dan penelitian terkait peneliti 

berasumsi bahwa nyeri fraktur disebabkan terputusnya kontinuitas jaringan sehingga mengirimkan 

impuls ke hipothalamus. Nyeri yang dirasakan sebelum dilakukan teknik relaksasi nafas dalam yang 

sering muncul adalah rata-rata pada skala sedang disebabkan fraktur yang dialami cukup komplels, 

dengan ciri-ciri responden meringis, menyeringai, dapat mendeskripsikan nyeri nya dan 

menunjukkan lokasi nyeri serta dapat mengikuti perintah dengan baik. 

Berdasarkan hasil analisis univariat pada nyeri fraktur sebelum dilakukan teknik relaksasi nafas 

dalam dari 30 responden yang mengalami nyeri fraktur rata-rata mengalami nyeri pada skala nyeri 

3 atau dalam tingkat nyeri ringan. Teknik relaksasi dapat menurunkan nyeri dengan merilekskan 

ketegangan otot yang menunjang nyeri. Teknik relaksasi terdiri atas nafas abdomen dengan 

frekuensi lambat, berirama.Pasien dapat memejamkan matanya dan bernafas dengan perlahan dan 

nyaman (Smeltzer et al., 2010). 

 Hasil penelitian Agung dkk (2013) dengan judul Terdapat pengaruh pemberian teknik 

relaksasi nafas dalam terhadap tingkat nyeri pada pasien post operasi Dengan anestesi umum di rsud 

dr. Moewardi Surakarta menunjukan bahwa teknik relaksasi nafas dalam menunjukkan sebagian 

besar tingkat nyeri yang dirasakan responden sebelum diberikan teknik relaksasi nafas dalam adalah 

skala 6 atau nyeri sedang dan setelah diberikan teknik relaksasi nafas dalam menjadi skala 3 atau 

nyeri ringan. 

 

 Dari hasil penelitian variabel peneliti pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap 

penurunan skala nyeri pada pasien fraktur di RSI Siti Khadijah Palembang (p-value=0,001). Hal ini 

berarti terjadi penurunan skala nyeri sesudah mendapatkan perlakuan teknik relaksasi nafas dalam 

pada pasien fraktur, yaitu rata-rata skala nyeri sebelum dilakukan teknik relaksasi nafas dalam adalah 

4 dan setelah dilakukan teknik relaksasi nafas dalan adalah 2,80. Keadaan ini menggambarkan bahwa 

teknik relaksasi nafas dalan mempengaruhi skaka nyeri pada pasien fraktur. 
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