
Lampiran 1 

JADWAL PENELIIAN GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN POST APENDIKTOMI 

DENGAN NYERI AKUT DI RUANG APEL RSUDKLUNGKUNG TAHUN 2019 

No Kegiatan 

Waktu 

Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 Mei2019 Juni2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan proposal                     

2 Studi Pendahuluan                     

3 Seminar proposal                     

4 Revisi proposal                     

5 Pengesahan proposal                     

6 Pengurusan izin penelitian                     

7 Pengumpulan data                     

8 Pengolahan data                     

9 Analisis data                     

10 Penyusunan  laporan                     

11 Sidang hasil penelitian                     

12 Revisi laporan                     

13 Pengumpulan KTI                     



Lampiran 2 

REALISASI ANGGARAN BIAYA PENELITIAN 

Alokasi dana yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

No Kegiatan  Rencana Biaya 

1 2 3 

1 Tahap persiapan 

a. Penyetakan proposal 

b. Revisi proposal 

c. Penggandaan proposal 

d. Studi pendahuluan 

 

Rp. 180.000,00 

Rp. 150.000,00 

Rp. 200.000,00 

Rp. 160.000,00 

2 Tahap pelaksanaan 

a. Pengurusan izin penelitian 

 

Rp. 160.000,00 

3 Tahap akhir 

a. Pencetakan dan penggandaan laporan 

b. Revisi laporan 

c. Biaya tidak terduga 

 

Rp. 200.000,00 

Rp. 210.000,00 

Rp. 300.000,00 

Jumlah  Rp. 1.560.000,00 

 



Lampiran 3 

LEMBAR PENGUMPULAN DATA 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah setiap pertanyaan lembar pengumpulan data dengan teliti dan benar 

2. Jawablah pada kolom yang tersedia dengan cara memberikan tanda “√” 

pada kolom sesuai dengan dokumen yang tertulis pada rekam medis (RM) 

 

Judul Penelitian  : Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien Post    

Apendiktomi dengan Nyeri Akut 

Kode Responden : 01 

Tanggal Penelitian : 16 April 2019 

Nama : Ny.WS 

Umur :54 tahun 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Agama : Hindu 

Jenis kelamin : Perempuan 

Alamat : Desa Pangi 

Status : Sudah Menikah 

Diagnosa Medis : Post Apendiktomi 

Riwayat penyakit  : Pasien datang ke IGD RSUD Klungkung pada tanggal 15 

April 2019 dengan keluhan utama sakit perut kanan bawah sejak tiga hari yang lalu, 

mual (+), muntah (+), skala nyeri 6 (0-10). Pasien di rawat di Ruang Apel RSUD 

Klungkung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena mengalami nyeri 

perut kanan bawah. Hasil pemeriksan laboratorium pasien mengalami apendisitis 

akut dan akan dilakukan tindakan apendiktomi pada tanggal 16 April 2019. Setelah 

dilakukan apendiktomi pasien kembali ke ruangan untuk mendapatkan penanganan 

lebih lanjut, dengan keluhan utama nyeri luka post operasi saat bergerak, nyeri 

seperti tertusuk-tusuk, skala nyeri 3 (0-10), pasien tampak gelisah. 
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LEMBAR PENGUMPULAN DATA 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah setiap pertanyaan lembar pengumpulan data dengan teliti dan benar 

2. Jawablah pada kolom yang tersedia dengan cara memberikan tanda “√” 

pada kolom sesuai dengan dokumen yang tertulis pada rekam medis (RM) 

 

Judul Penelitian  : Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien Post    

Apendiktomi dengan Nyeri Akut 

Kode Responden : 02 

Tanggal Penelitian : 18 April 2019 

Nama : Ny.AP 

Umur : 18 tahun 

Pekerjaan : Pelajar 

Agama : Hindu 

Jenis kelamin : Perempuan 

Alamat : Dawan Klungkung 

Status : Belum Menikah 

Diagnosa Medis : Post Apendiktomi 

Riwayat penyakit  : Pasien datang ke IGD RSUD Klungkung pada tanggal  17 

April 2019 dengan keluhan utama sakit perut kanan bawah sejak enam hari yang 

lalu, nyeri ulu hati (+), mual (+), muntah (+), demam (-), skala nyeri 6 (0-10). Pasien 

di rawat di Ruang Apel RSUD Klungkung untuk mendapatkan penanganan lebih 

lanjut karena mengalami nyeri perut kanan bawah. Hasil pemeriksaan laboratorium 

pasien mengalami apendisitis akut dan akan dilakukan tindakan apendiktomi pada 

tanggal 18 April 2019. Setelah dilakukan apendiktomi pasien kembali ke ruangan 

untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, dengan keluhan utama nyeri luka post 

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

tampak gelisah. 
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A. PENGKAJIAN 

No DS, DO, dan Masalah Keperawatan Subyek 

pertama 

Subyek kedua 

Ya  Tidak  Ya  Tidak 

1 Nyeri Akut 

 a. Mengeluh nyeri √  √  

 b. Tampak meringis  √  √ 

 c. Bersikap protektif (mis. waspada, posisi 

menghindari nyeri) 

 √  √ 

 d. Gelisah  √  √  

 e. Sulit tidur  √  √ 

 f. Pola nafas berubah  √  √ 

 g. Tekanan darah meningkat  √  √ 

 h. Frekuensi nadi meningkat  √  √ 

 i. Proses berpikir terganggu  √  √ 

 j. Menarik diri  √  √ 

 k. Berfokus pada diri sendiri  √  √ 

 l. Diaforesis   √  √ 
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B. RUMUSAN DIAGNOSA 

No Diagnosa Keperawatan (PES) Subyek 

pertama 

Subyek 

pertama 

Ya  Tidak  Ya  Tidak 

1 Problem  

 Nyeri akut √  √  

2 Etiologi  

 a. Agen pencedera fisik (prosedur operasi)  √  √ 

3 Sign and symptom 

 a. Tampak meringis  √  √ 

 b. Bersikap protektif  √  √ 

 c. Gelisah   √  √ 

 d. Frekuensi nadi meningkat  √  √ 

 e. Sulit tidur  √  √ 

 f. Tekanan darah meningkat  √  √ 

 g. Pola napas berubah  √  √ 

 h. Nafsu makan berkurang  √  √ 

 i. Proses berfikir terganggu  √  √ 

 j. Menarik diri  √  √ 

 k. Berfokus pada diri sendiri  √  √ 

 l. Diaforesis   √  √ 
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C. PERENCANAAN KEPERAWATAN 

No Perencanaan Keperawatan (SIKI) Subyek 

pertama 

Subyek kedua 

Ya  Tidak  Ya   Tidak  

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, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri 

√  √  

 b. Identifikasi skala nyeri  √  √  

 c. Identifikasi respons nyeri non verbal √  √  

 d. 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) 

 √  √ 

 Edukasi 

 a. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri  √  √ 

 Kolaborasi 

 a. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu √  √  
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D. IMPLEMENTASI KEPERAWATAN 

No Implementasi Keperawatan Subyek 

pertama 

Subyek kedua 

 

Dilakukan Dilakukan 

Ya  Tidak  Ya  Tidak  

1 Pemberian Analgetik 

Observasi 

 a. Mengidentifikasi riwayat alergi obat  √  √ 

 b. Memonitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah 

pemberian analgetik 

 √  √ 

 Terapeutik  

 a. Mendokumentasikan respons terhadap efek 

analgetik dan efek yang tidak diinginkan 

 √ √ 

 Edukasi  

 a. Menjelaskan efek terapi dan efek samping obat  √  √ 

 Kolaborasi  

 a. Berkolaborasi pemberian dosis dan jenis analgetik 

sesuai terapi 

√  √  

2 Manajemen Nyeri 

Observasi  

 a. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 

√  √  

 b. Mengidentifikasi skala nyeri  √  √  

 c. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal √  √  

 d. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan 

memperingan nyeri 

 √  √ 

 Terapeutik  

 a. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

√  √  

 b. Mengontrol lingkungan yang memperberat rasa 

nyeri (misalnya, suhu ruangan, pencahayaan, 

kebisingan) 

 √  √ 

 Edukasi  

 a. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri  √  √ 

 Kolaborasi 

 a. Berkolaborasi pemberian analgetik, jika perlu √  √  

 

 



52 
 

E. EVALUASI KEPERAWATAN 

No Evaluasi Subyek 

pertama 

Subyek kedua  

Ya  Tidak  Ya  Tidak   

1 Subjektif 

 a. Keluhan nyeri menurun √  √  

 b. Kesulitan tidur menurun  √  √ 

2 Objektif 

 a. Tampak meringis menurun  √  √ 

 b. Sikap protektif menurun  √  √ 

 c. Gelisah menurun  √  √ 

 d. Frekuensi nadi membaik  √  √ 

 e. Tekanan darah membaik  √  √ 

 f. Pola napas membaik  √  √ 

3 Assessment  

 a. Tujuan tercapai / masalah teratasi √  √  

 b. Tujuan tidak tercapai/ masalah tidak teratasi  √  √ 

4 Planning 

 a. Intervensi lanjutan sesuai analisa  √  √  
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