
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Post Apendiktomi dengan Nyeri Akut 

1 Pengertian apendisitis 

Apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada apendiks vermiformis, dan 

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

Apendisitis merupakan penyebab paling umum inflamasi akut pada kuadran kanan 

bawah dari rongga abdomen dan penyebab paling umum untuk bedah abdomen darurat 

(Smeltzer & Bare, 2013).  

2 Penyebab Apendisitis 

Apendisitis akut terjadi karena proses radang bakteri yang disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti hyperplasia jaringan limfe, fekalith, tumor apendiks, dan cacing 

askaris yang menyumbat (Haryono, 2012). Sumbatan lumen apendiks merupakan 

faktor yang juga mencetuskan apendisitis di samping hyperplasia jaringan limfe, 

fekalith, tumor apendiks dan cacing askaris. Penyebab lain yang diduga dapat 

menimbulkan apendisitis yaitu erosi mukosa apendiks karena parasite seperti 

E.histolytica (Sjamsuhidayat & Jong, 2005). 

3 Tanda dan Gejala 

Nyeri akan terasa pada abdomen kuadran bawah dan biasanya disertai oleh 

demam ringan, mual, muntah dan hilangnya nafsu makan. Nyeri tekan lokal pada titik 

Mc. Burney bila dilakukan tekanan. Apabila apendiks melingkar di belakang sekum, 

nyeri dan nyeri tekan dapat terasa di daerah lumbal. Tanda rovsing dapat timbul dengan 
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melakukan palpasi kuadran bawah kanan. Jika apendiks terlanjur ruptur, nyeri yang 

terasa akan menyebar. 

4 Penatalaksanaan  

Pembedahan diindikasikan bila diagnosa apendisitis telah ditegakkan. 

Apendiktomi adalah pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat apendiks yang 

telah terinflamasi, hal ini dilakukan sesegera mungkin untuk menurunkan risiko 

perforasi. Apendiktomi dapat dilakukan dibawah anastesi umum atau spinal dengan 

insisi abdomen bawah atau dengan laparoskopi (Smeltzer & Bare, 2013).  

5 Nyeri akut pada post apendiktomi 

a. Pengertian  

International Association for the Study of Pain (IASP) mendefinisikan nyeri 

sebagai suatu sensori yang tidak menyenangkan dan pengalaman emosional yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau dijelaskan dalam istilah 

seperti kerusakan (LeMone et al., 2015). 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 tiga bulan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

b. Patofisiologis  

Apendiktomi adalah pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat apendiks 

yang terinflamasi. Pembedahan atau operasi adalah pengobatan yang menggunakan 

cara invansif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. 

Pembukaan bagian tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuat sayatan. Setelah 

bagian yang akan ditangani ditampilkan, dilakukan tindakan perbaikan yang diakhiri 
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dengan penutupan dan penjahitan luka. Sayatan atau luka yang terjadi akan mencederai 

nosisieptor. Nosiseptor adalah reseptor saraf untuk nyeri, nosiseptor berespon terhadap 

beberapa jenis stimulus berbahaya yang berbeda yaitu mekanik, kimia, atau termal. 

Trauma jaringan, inflamasi dan iskemia cenderung mengeluarkan sejumlah biokimia 

seperti bradikinin, histamin, serotonin, dan ion kalium merangsang nosiseptor secara 

langsung dan menghasilkan nyeri (LeMone et al., 2015).  

Nyeri dapat terjadi melalui empat proses tersendiri yaitu transduksi, transmisi, 

modulasi, dan persepsi. Transduksi nyeri adalah proses rangsangan yang menggangu 

sehingga menimbulkan aktivitas listrik di reseptor nyeri. Transmisi nyeri terdiri dari 

tiga bagian, pada bagian pertama nyeri merambat dari serabut saraf perifer ke medulla 

spinalis. Dua jenis serabut nosisseptor yang terlibat dalam proses tersebut adalah 

serabut C, yang mentransmisikan nyeri tumpul dan menyakitkan, serabut A-Delta yang 

menstransmisikan nyeri yang tajam dan terlokalisasi. Bagian kedua adalah transmisi 

nyeri dari medulla spinalis menuju batang otak dan talamus melalui jaras 

spinotalamikus (spinothalamic tract atau STT). STT merupakan suatu sistem 

deskriminatif yang membawa informasi mengenai sifat dan lokasi stimulus ke talamus. 

Selanjutnya, pada bagian ketiga, sinyal tersebut diteruskan ke korteks sensori somatik 

(tempat nyeri dipersepsikan) (Mubarak, Indrawati, & Susanto, 2015). Modulasi nyeri 

akan melibatkan aktivitas saraf yang melalui jalur-jalur saraf desendens dari otak yang 

dapat memengaruhi transmisi nyeri setinggi medula spinalis. Modulasi juga melibatkan 

faktor-faktor kimiawi yang meningkatkan aktivitas di reseptor nyeri aferen primer. 

Akhirnya, persepsi nyeri adalah pengalaman subjektif nyeri  yang dihasilkan oleh 

aktivitas transmisi nyeri oleh saraf (Ganong, 2003).  
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Nyeri akut sering ditandai dengan tampak meringis, bersikap protektif (mis. 

waspada, posisi menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, 

tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, proses berfikir 

terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri dan diaforesis (Tim Pokja SDKI 

DPP PPNI, 2016). 

c. Manifestasi Klinis 

Menurut PPNI (2016) manifestasi klinis dari nyeri akut yaitu, mengeluh nyeri, 

tampak meringis, bersikap protektif (misalnya, waspada, posisi menghindari nyeri), 

gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, tekanan darah meningkat, pola napas 

berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada 

diri sendiri, diaforesis. 

d. Faktor yang mempengaruhi nyeri 

Menurut Mubarak, dkk (2015), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

terjadinya nyeri antara lain : 

1) Etnik dan nilai budaya 

Beberapa kebudayaan yang ada yakin bahwa memperlihatkan nyeri adalah 

sesuatu yang alamiah. Kebudayaan lain cenderung untuk melatih perilaku yang 

tertutup (intovert). Sosialisasi budaya menentukan perilaku psikologis 

seseorang. 

2) Tahap perkembangan 

Usia dan tahap perkembangan seseorang merupakan suatu penting yang akan 

memengaruhi reaksi dan ekspresi terhadap nyeri yang dirasakan. Dalam hal ini, 

anak-anak cenderung kurang mampu mengungkapkan nyeri yang mereka 
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rasakan dibandingkan dengan orang dewasa, dan kondisi ini dapat menghambat 

penanganan nyeri yang mereka rasakan dibandingkan orang dewasa, dan 

kondisi seperti ini dapat menghambat penanganan nyeri untuk mereka. 

3) Lingkungan dan individu pendukung 

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

aktivitas yang tinggi di lingkungan tersebut akan dapat memperberat nyeri. 

Selain itu, dukungan dari keluarga dan orang terdekat menjadi salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi persepsi nyeri individu. Sebagai contoh, individu 

yang sendirian, tanpa keluarga, atau teman-teman yang mendukunnya, 

cenderung merasakan nyeri yang lebih berat dibandingkan mereka yang 

mendapat dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. 

4) Ansietas dan stress 

Ansietas sering kali menyertai peristiwa nyeri yang terjadi. Ketidakmampuan 

seseorang mengontrol nyeri atau peristiwa di sekelilingnya dapat memperberat 

persepsi nyeri. Lain halnya dengan individu yang percaya bahwa mereka 

mampu mengontrol nyeri yang mereka rasakan akan mengalami penurunan rasa 

takut dan kecemasan yang akan menurunkan persepsi nyeri mereka. 

e. Cara mengukur intensitas nyeri 

Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri dirasakan oleh 

individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan individual, serta 

kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan sangat berbeda oleh dua 

orang yang berbeda. Pengukuran nyeri dengan pendekatan objektif yang paling 
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mungkin adalah dengan menggunakan respons fisiologis tubuh terhadap nyeri itu 

sendiri (Mubarak et al., 2015). 

1) Skala intensitas nyeri deskriptif 

Skala deskriptif adalah alat pengukuran tingkat keparahan nyeri yang lebih 

objektif. Skala pendeskripsi verbal (verbal descriptor scale - VDS) merupakan 

sebuah garis yang terdiri atas tiga sampai lima kata pendeskripsi yang tersusun 

dengan jarak yang sama sepanjang garis. Pendeskripsi ini di urutkan dari “tidak 

terasa nyeri” sampai “nyeri yang tidak tertahankan” 

 

Gambar 1 Skala Intensitas Nyeri Deskriptif 

2) Skala penilaian nyeri numerik  

Skala penilaian numerik (numerical rating scales-NRS) lebih digunakan 

sebagai pengganti alat pendeskripsi data. Dalam penilaian nyeri secara 

numerik, klien menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10. Skala paling 

efektif digunakan saat mengkaji intensitas nyeri sebelum dan setelah intervesi 

terapeutik. 

 

Gambar 2 Skala Nyeri Numerik 
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3) Skala analog visual 

Skala analog visual (visual analog scale-VAS) merupakan suatu garis lurus 

mewakili intesitas nyeri terus-menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap 

ujungnya. Dengan menggunakan skala ini memberikan klien kebebasan penuh 

untuk mengidentifikasi keparahan nyeri. VAS dapat merupakan pengukuran 

keparahan nyeri yang dapat mengidentifikasi setiap titik pada rangkaian. 

 

Gambar 3 Skala Nyeri Analog Visual 

4) Skala nyeri menurut Bourbanis 

Skala nyeri harus dirancang sehingga skala tersebut mudah digunakan dan tidak 

menghabiskan waktu banyak saat klien melengkapinya. 

 

Gambar 4 Skala Menurut Bourbanis 

f. Penatalaksanaan nyeri 

1) Farmakologi 

a) Analgesik narkotik : analgesik ini terdiri atas berbagai derifat opium seperti 

morfin dan kodein. Narkotik dapat memberikan efek penurunan nyeri dan 
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kegembiraan karena obat ini membuat ikatan dengan reseptor opiate dan 

mengaktifkan penekanan nyeri endogen pada susunan saraf pusat. 

b) Analgesik nonnarkotik : analgesik nonnarkotik seperti aspirin, asetaminofen, 

dan ibuprofen selain memiliki efek antinyeri juga memiliki efek anti inflamasi 

dan antipiretik. 

2) Nonfarmakologi  

a) Relaksasi progresif : relaksasi merupakan kebebasan mental dan fisik dari 

ketegangan stress. Teknik relaksasi ini memberikan individu kontrol diri ketika 

terjadi rasa tidak nyaman atau nyeri, stres fisik, dan emosi pada nyeri. 

b) Stimulasi kutaneus placebo : placebo merupakan zat tanpa kegiatan 

farmakologis dalam bentuk yang dikenal oleh pasien sebagai obat seperti 

kapsul, cairan injeksi, dan sebagainya. 

c) Teknik distraksi : distraksi merupakan metode untuk menghilangkan nyeri 

dengan cara mengalihkan perhatian pasien pada hal-hal  yang lain sehingga 

pasien akan lupa terhadap nyeri yang dialami. 

 

B. Asuhan Keperawatan  Pada Post Apendiktomi dengan Nyeri Akut 

1 Pengkajian  

Pengkajian keperawatan merupakan salah satu dari komponen proses 

keperawatan yang dilakukan oleh perawat dalam menggali permasalahan dari pasien 

meliputi pengumpulan data tentang status kesehatan pasien secara sistematis, 

menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan (Muttaqin, 2011). Pengkajian 

pada pasien apendiktomi menggunakan pengkajian mengenai nyeri akut meliputi 
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identitas pasien, keluhan utama, riwayat kesehatan, riwayat kesehatan dahulu atau 

sebelumnya, riwayat kesehatan sekarang, dan riwayat kesehatan keluarga. 

Pengkajian mendalam terhadap nyeri yaitu, perawat perlu mengkaji semua faktor 

yang mempengaruhi nyeri, seperti faktor fisiologis, psikologis, perilaku, emosional, 

dan sosiokultural. Cara pendekatan yang digunakan dalam mengkaji nyeri adalah 

dengan prinsip PQRST yaitu provokasi adalah faktor yang memperparah atau 

meringankan nyeri. Quantity adalah kualitas nyeri misalnya tumpul, tajam, merobek. 

Region/radiasi adalah area atau tempat sumber nyeri. Severity adalah skala nyeri yang 

dirasakan pasien dapat dinilai dengan skala 0-5 atau skala 0-10. Timing adalah waktu 

terjadinya nyeri, lamanya nyeri berlangsung, dan dalam kondisi seperti apa nyeri itu 

muncul (Mubarak et al., 2015). 

Data fokus yang perlu dikaji pada pasien nyeri akut apendiktomi, menurut (Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI, 2016), pada pasien dengan nyeri akut dalam kategori 

psikologis dengan subkategori nyeri dan kenyamanan, perawat perlu mengkaji data 

mayor dan minor yaitu : 

a) Tanda dan gejala mayor 

(1) Subyektif : mengeluh nyeri 

(2) Obyektif : tampak meringis, bersikap protektif (mis. waspada, posisi 

menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur 

b) Tanda dan gejala minor  

(1) Objektif : tekanan darah meningkat, pola napas berubah, proses berpikir 

terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaforesis 
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2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon pasien 

terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik yang 

berlangsung aktual maupun potensial (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Diagnosa 

keperawatan dalam penelitian ini yaitu diagnosa actual. Diagnosa aktual terdiri dari 

tiga komponen yaitu masalah (problem), penyebab (etiologi), tanda (sign), dan gejala 

(symptom) (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Masalah (problem) merupakan label 

diagnosis yang mengambarkan inti dari respons pasien terhadap kondisi kesehatan atau 

proses kehidupannya. Label diagnosis terdiri dari deskriptor atau penjelas dan fokus 

diagnostik. Nyeri merupakan deskriptor, sedangkan akut merupakan fokus diagnostik.  

Penyebab (etiologi) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

status kesehatan. Etiologi dapat mencangkup empat kategori yaitu fisiologis, biologis 

atau psikologis, efek terapi/tindakan, situasional (lingkungan atau personal), dan 

maturasional. Etiologi dari nyeri akut terdiri dari agen pencedera fisiologis, agen 

pencedera kimiawi, agen pencedera fisik (prosedur operasi). Tanda (sign) dan gejala 

(sign and symptom). Tanda merupakan data objektif yang diperoleh dari hasil 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan prosedur diagnostik, sedangkan 

gejala merupakan data subjektif yang diperoleh dari hasil anamnesis. Tanda dan gejala 

dikelompokkan menjadi dua yaitu mayor dan minor. Tanda dan gejala pada nyeri akut 

terdiri dari tanda mayor yaitu mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif 

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

Tanda dan gejala minor yaitu, tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu 
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makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, dan 

diaphoresis. 

Proses penegakan diagnosis atau mendiagnosis merupakan suatu proses 

sistematis yang terdiri atas tiga tahap yaitu analisis data, identifikasi masalah, dan 

perumusan diagnosis. Metode penulisan pada diagnosis aktual terdiri dari masalah, 

penyebab, dan tanda/gejala. Masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan 

dengan tanda/gejala (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Adapun diagnosa 

keperawatan yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu nyeri akut berhubungan dengan 

agen pencedera fisik : prosedur operasi ditandai dengan pasien mengeluh nyeri, tampak 

meringis, bersikap protektif (misal, waspada, menghindari nyeri), gelisah, frekuensi 

nadi meningkat, sulit tidur, tekanan darah meningkat, pola napas berubah. 

3 Perencanaan keperawatan 

Perencanaan adalah fase proses keperawatan yang penuh pertimbangan dan 

sistematis dan mencangkup pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah, setiap 

tindakan berdasarkan penilaian klinis dan pengetahuan, yang perawat lakukan untuk 

meningkatkan hasil pada pasien (Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2010). Intervensi 

keperawatan terdiri dari intervensi utama dan pendukung. Intervensi utama dari 

diagnosa keperawatan nyeri akut adalah manajemen nyeri dan pemberian analgesik. 

Intervensi pendukung diantaranya edukasi efek samping obat, edukasi manajemen 

nyeri, edukasi teknik napas dalam, kompres dingin, kompres hangat, latihan 

pernapasan dan teknik distraksi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).  

Luaran (outcome) keperawatan merupakan aspek-aspek yang dapat diobservasi 

dan diukur meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi pasien keluarga atau komunitas 
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sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Luaran keperawatan menunjukkan 

status diagnosis keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Hasil akhir 

intervensi keperawatan yang terdiri dari indikator-indikator atau kriteria hasil 

pemulihan masalah. Terdapat dua jenis luaran keperawatan yaitu luaran positif (perlu 

ditingkatkan) dan luaran negatif (perlu diturunkan) (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 

2018). 

Komponen luaran keperawatan diantaranya label (nama luaran keperawatan 

berupa kata-kata kunci informasi luaran), ekspektasi (penilaian terhadap hasil yang 

diharapkan, meningkat, menurun, atau membaik), kriteria hasil (karakteristik pasien 

yang dapat diamati atau diukur, dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil 

intervensi, menggunakan skor 1-3 pada pendokumentasian computer-based). 

Ekspektasi luaran keperawatan terdiri dari ekspektasi meningkat yang artinya 

bertambah baik dalam ukuran, jumlah, maupun derajat atau tingkatan, menurun artinya 

berkurang, baik dalam ukuran, jumlah maupun derajat atau tingkatan, membaik artinya 

menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, atau efektif (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 

2018). 
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Tabel 1 

Rencana Keperawatan pada Pasien Apendiktomi dengan Nyeri Akut 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Rencana Intervensi 

1                    2              3 

Nyeri akut 

berhubungan 

dengan agen 

pencedera fisik 

: prosedur 

operasi, 

ditandai 

dengan pasien 

mengeluh 

nyeri, bersikap  

protektif (mis. 

waspada, 

menghindari 

nyeri), gelisah, 

frekuensi nadi 

meningkat, 

sulit tidur, 

tekanan darah 

meningkat 

pola napas 

berubah.,  

Setelah diberikan asuhan 

keperawatan selama 2 x 24    

jam diharapkan nyeri 

menurun dengan kriteria 

hasil : 

1. Tingkat Nyeri 

a. Keluhan nyeri 

menurun 

b. Tampak meringis 

menurun 

c. Sikap protektif 

menurun 

d. Gelisah menurun 

e. Kesulitan tidur 

menurun 

f. Frekuensi nadi 

membaik 

g. Tekanan darah 

membaik  

h. Pola napas 

membaik 

1. Pemberian analgetik 

Observasi 

a. Identifikasi riwayat alergi 

obat 

b. Monitor tanda-tanda vital 

sebelum dan sesudah 

pemberian analgetik 

Terapeutik 

a. Dokumentasikan respons 

terhadap efek analgetik 

dan efek yang tidak 

diinginkan 

Edukasi  

a. Jelaskan efek terapi dan 

efek samping obat 

Kolaborasi 

a. Kolaborasi pemberian 

dosis dan jenis analgetik 

sesuai terapi 

2. Manajemen Nyeri 

Observasi 

a. Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi,  
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Sumber :Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2018), Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018) dan Tim Pokja SLKI 

DPP PPNI (2018) 

1                     2                   3 

   frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

b. Identifikasi skala nyeri 

Identifikasi respons nyeri 

non verbal 

c. Identifikasi faktor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

Terapeutik 

a. Berikan teknik 

nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

b. Kontrol lingkungan 

yang memperberat rasa 

nyeri (misalnya, suhu 

ruangan, pencahayaan, 

kebisingan) 

c. Fasilitasi istirahat dan 

tidur 

Edukasi 

a. Jelaskan penyebab, 

periode dan pemicu 

nyeri 

Kolabrasi 

a. Kolaborasi pemberian 

analgetik, jika perlu 
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4 Implementasi Keperawatan 

Implementasi merupakan fase ketika perawat mengimplementasikan rencana 

keperawatan. Implementasi terdiri atas melakukan dan mendokumentasikan tindakan 

yang merupakan tindakan keperawatan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan 

intervensi. Penatalaksanaan nyeri adalah pengurangan nyeri sampai pada tingkat 

kenyamanan yang dapat diterima pasien. Penatalaksaan tersebut terdiri dari dua tipe 

dasar tindakan keperawatan yaitu farmakologi dan nonfarmakologi (Kozier et al., 

2010). Tindakan- tindakan pada intervensi keperawatan terdiri atas observasi, 

terapeutik, edukasi, dan kolaborasi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Implementasi 

ini akan mengacu pada SIKI yang telah dibuat pada rencana keperawatan. 

5 Evaluasi keperawatan 

Evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan, dan terarah, ketika 

pasien dan professional kesehatan menentukan kemajuan pasien menuju pencapaian 

tujuan/hasil dan keefektifan rencana asuhan keperawatan (Kozier et al., 2010). Evaluasi 

asuhan keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP (subjektif, objektif, 

assesment, planning). Adapun komponen SOAP yaitu S (subjektif) adalah informasi 

berupa ungkapan yang didapat dari pasien setelah tindakan diberikan, O (objektif) 

adalah informasi yang didapat berupa hasil pengamatan, penilaian, pengukuran yang 

dilakukan oleh perawat setelah tindakan dilakukan, A (assesment) adalah 

membandingkan antara informasi subjektif dan objektif, P (planing) adalah rencana 

keperawatan lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisa (Dermawan, 

2012).  
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Evaluasi terhadap masalah keperawatan nyeri akut pada pasien apendiktomi 

mengacu pada rumusan tujuan dalam rencana keperawatan, yang mencangkup aspek 

waktu dan kriteria hasil. Aspek waktu menjadi pedoman kapan harus dievaluasi dan 

aspek kriteria hasil sebagai pedoman apakah tujuan yang direncanakan berhasil atau 

tidak. Adapun kriteria hasil yang ditetapkan mengacu pada SLKI PPNI (2019) yaitu : 

a. Keluhan nyeri menurun 

b. Tampak meringis menurun 

c. Sikap protektif menurun 

d. Gelisah menurun 

e. Kesulitan tidur menurun 

f. Frekuensi nadi membaik 

g. Tekanan darah membaik 

h. Pola napas membaik 

 

 


