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GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN 

 APENDIKTOMI DENGAN NYERI AKUT 

 DI RUANG APEL RSUD KLUNGKUNG 

TAHUN 2019 

 

ABSTRAK 

 

Apendisitis didefinisikan sebagai suatu peradangan yang terjadi pada 

apendiks vermiformis, dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering. 

Setelah dilakukan tindakan penatalaksanaan apendiktomi pada pasien masalah 

keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien apendiktomi dengan nyeri 

akut meliputi data hasil pengkajian sampai dengan evaluasi keperawatan di Ruang 

Apel RSUD Klungkung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi melalui dua dokumen pasien 

yang dilaksanakan pada bulan April 2019. Hasil penelitian yang didapatkan dari 

dokumen subyek pertama dan subyek kedua yaitu pasien mengatakan nyeri pada 

luka post operasi saat bergerak, nyeri seperti tertusuk-tusuk, pasien tampak gelisah. 

Diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada kedua dokumen subyek adalah nyeri 

akut. Perencanaan keperawatan yang didokumentasikan terdiri dari Pain Control 

dan Pain Management. Implementasi yang dilakukan hanya empat intervensi dari 

yang sudah direncanakan. Evaluasi keperawatan yang digunakan yaitu dengan 

metode pendokumentasian SOAP. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bagan dalam melakukan monitoring pelaksanaan asuhan keperawatan pada 

pasien apendiktomi dengan nyeri akut.berdasarkan hal tersebut diharapkan 

penelitian ini dapat dikembangkan, digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya, 

dan sebagai acuan pendokumentasian asuhan keperawatan sesuai standar 

khususnya pada pasien apendiktomi dengan nyeri akut. 

 

Kata kunci : asuhan keperawatan, nyeri akut, apendiktomi 
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DESCRIPTION OF NURSING CARE IN PATIENTS 

APPENDECTOMY WITH ACUTE PAIN IN 

 APEL WARD KLUNGKUNG HOSPITAL 

2019 

 

ABSTRACT 

 

Appendicitis is defined as an inflammation that occurs in the vermiform 

appendix, and is the most frequent cause of acute abdomen. After the management 

of appendectomy in patients with nursing problems, acute pain is performed. This 

study aims to determine the description of nursing care in appendectomy patients 

with acute pain including the data from the assessment until the nursing evaluation 

in the Apples Room of Klungkung Hospital. This study type of descriptive research 

with documentation study data collection techniques through two patient 

documents carried out in April 2019. The results of the study were obtained from 

the first subject document and the second subject namely patients said pain in 

postoperative wounds when moving, pain like stabbing , the patient looks nervous. 

Nursing diagnoses that are enforced on both subject documents are acute pain. 

Documented nursing planning consists of Pain Control and Pain Management. The 

implementation carried out was only four interventions from those planned. 

Nursing evaluation used is by the SOAP documentation method. This research is 

expected to be used as a chart in monitoring the implementation of nursing care in 

appendectomy patients with acute pain. Based on this, it is expected that this 

research can be developed, used as a basis for further research, and as a reference 

for documenting nursing care according to standards especially in appendectomy 

patients with acute pain. 
 

Keywords: nursing care, acute pain,  appendectomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

RINGKASAN PENELITIAN 

Gambaran Asuhan Keperawatan Pasien 

Apendiktomi dengan Nyeri Akut  

di Ruang Apel RSUD Klungkung  

 Tahun 2019 

 

 

Oleh : NI LUH ANIK CAHYANI (NIM : P07120016075) 

 

 

Apendiksitis adalah peradangan yang terjadi pada apendiks vermiformis, dan 

merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering (Wijaya & Putri, 2013). 

Diperkirakan 7% populasi akan mengalami apendiksitis pada waktu bersamaan 

dalam hidup mereka (Smeltzer & Bare, 2013). Masalah keperawatan yang dialami 

pasien dengan apendisitis yaitu nyeri akut dan resiko infeksi. Penatalaksanaan 

untuk masalah keperawatan tersebut adalah dengan tindakan medis apendiktomi 

(LeMone, Burke, & Bauldoff, 2015). Salah satu masalah keperawatan yang dapat 

ditimbulkan dari tindakan apendiktomi adalah nyeri akut (Suratun & Lusinah, 

2010). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. Soegiri 

Lamongan pada bulan Oktober 2014, dari 30 responden yang diteliti 100% 

mengalami nyeri akut post apendiktomi. Nyeri akut adalah pengalaman sensorik 

atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, 

dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang 

berlangsung kurang dari 3 bulan. Tanda dan gejala mayor dari nyeri akut yaitu 

pasien mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif (misal, waspada, posisi 

menghindar nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur  (Tim Pokja SDKI 

DPP PPNI, 2016). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pada pasien apendiktomi dengan nyeri akut meliputi data hasil pengkajian sampai 

dengan evaluasi keperawatan di Ruang Apel RSUD Klungkung. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan desain studi kasus dan 

pendekatan prospektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah studi dokumentasi dengan dua dokumen atau rekam medik pasien. 

Penelitian ini dilakukan pada  mulai dari tanggal 16 April sampai dengan 19 April 

2019. 
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Hasil penelitian yang dilakukan melalui studi dokumentasi dari dua dokumen 

pasien terdapata kesamaan dan tedapat sedikit perbedaan pada bagian proses 

keperawatan yang meliputi pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, 

perencanaan keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. 

Data hasil penelitian pada pengkajian dari dokumen subyek pertama yaitu pasien 

mengatakan nyeri pada luka post operasi saat bergerak, nyeri seperti tertusuk-tusuk, 

skala nyeri 3(0-10), pasien tampak gelisah, terdapat perbedaan pada skala nyeri 

pada dokumen subyek kedua yaitu pasien mengatakan nyeri pada luka post operasi 

saat bergerak, nyeri seperti tertusuk-tusuk, skala nyeri 4(0-10), pasien tampak 

gelisah. Diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada kedua dokumen subyek 

adalah nyeri akut. Perencanaan keperawatan yang didokumentasikan terdiri dari 

Pain Control dan Pain Management. Implementasi yang dilakukan termasuk 

implementasi secara umu dan hanya terdapat empat intervensi dari yang sudah 

dilaksanakan. Evaluasi keperawatan yang digunakan yaitu dengan metode 

pendokumentasian SOAP. 

Berdasarkan hasil penelitian,  terdapat beberapa perbedaan antara teori acuan 

yang digunakan dengan dokumentasi  yang terdapat di kedua dokumen subyek 

sehingga peneliti menyarankan kepada institusi pendidikan diharapkan penerapan 

metode penelitian dapat dikembangkan sehingganpenelitian yang akan dilakukan 

dapat lebih mudah  dalam mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Kepada instansi 

rumah sakit diharapkan adanya pembaharuan dan sosialisasi terkait pengaplikasian 

standar asuhan keperawatan agar adanya persamaan Bahasa seiring dengan 

berkembangnya ilmu keperawatan terbaru dan adanya pedoman pendokumentasian 

yang lebih lengkap terkait diagnosa keperawatan yang dirumuskan dan khususnya 

di ruangan supaya implementasi keperawatan yang dilakukan terhadap beberapa 

tindakan dituliskan secara keseluruhan agar adanya asuhan keperawatan yang 

lengkap dan komprehensif. Kepada peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan 

dengan teori-teori beserta didukung oleh jurnal penelitian 
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