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DESCRIPTION OF NURSING CARE OF EARLY MOBILIZATION 

 TO RESOLVE ACUTE PAIN FOR DAY 0 OF POST  

OPERATIVE APPENDICTOMY 

 

ABSTRACT 

Appendictomy is an appendix surgery that rise the acute pain problem. Patients who assigned by 

early mobilization shows decreased pain level average pain scale of respondents is 7,75 

including severe pain scale becomes 5,62 included in moderate pain scale after early 

mobilization. This research aims describe nursing care for giving early mobilization procedure 

to resolve acute pain in appendictomy patients day 0.This research usedescriptive and document 

collection techniques by observation documentation.Number of subjects are two document. 

Result of this study shows the first and second assessment document obtained subjective data 

that patients saidpain, objective data patients seemed grimace and restless. Nursing diagnoses 

were formulated in the first and second document explains by only nursing problem is acute 

pain. Interventions are planned in first document and second is early mobilization in accordance 

with nursing activityconducted on the subject.Implementation of first and second is according 

with the procedure. Evaluation obtained in first and second document given 3x24-hour nursing 

care for acute pain problems experienced by patients was reduced. Accordingto the results of 

this study can concluded that the existence of some differences with theories have been presented 

by researchers both from the assessment or the evaluation of nursing. 

Keywords: Nursing care, Appendicitis, Appendictomy, Acute Pain, Early Mobilization 
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GAMBARAN ASUHAN KEPERAWATAN PEMBERIAN PROSEDUR  

MOBILISASI DINI UNTUK MENGATASI NYERI AKUT 

 PADA PASIEN APENDIKTOMI HARI KE-0 

 

ABSTRAK 

Apendiktomi merupakan pembedahan apendiks yang memunculkan masalah nyeri akut. Pasien 

yang diberikan mobilisasi dini mengalami penurunan tingkat nyeri rata-rata skala nyeri 

responden yaitu 7,75 termasuk skala nyeri berat menjadi 5,62 termasuk dalam skala nyeri sedang 

setelah pemberian mobilisasi dini.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pemberian prosedur mobilisasi dini untuk mengatasi nyeri akut pada pasien 

apendiktomi hari ke-0.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan pedoman observasi dokumentasi.Jumlah subjek yang diteliti 

yaitu dua dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan pengkajian dokumen pertama dan kedua 

didapatkan hasil data subjektif pasien mengatakan nyeri, data objektif pasien tampak meringis 

dan gelisah. Diagnosa keperawatan yang dirumuskan pada dokumen pertama dan kedua sama. 

Intervensi yang direncanakan pada dokumen pertama dan kedua adalah mobilisasi dini yang 

sesuai dengan nursing activity.Implementasi yang dilakukan pada subjek pertama dan kedua 

sudah sesuai dengan prosedur. Hasil evaluasi yang didapatkan pada dokumen pertama dan kedua 

setelah diberikan asuhan keperawatan selama 3x24 jam masalah nyeri akut yang dialami pasien 

berkurang.Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa 

perbedaan dengan teori yang telah disampaikan peneliti baik dari pengkajian sampai dengan 

evaluasi keperawatan. 

Kata kunci: Asuhan Keperawatan, Apendiksitis, Apendiktomi, Nyeri Akut,     Mobilisasi Dini 
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Dini Untuk Mengatasi Nyeri Akut Pada  

Pasien Apendiktomi Hari Ke-0 
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Berdasarkan data World Health Organization (2010) yang dikutip oleh Faridah (2015), 

angka mortalitas akibat apendiksitis adalah 21.000 jiwa, di mana populasi laki-laki lebih banyak 

dibandingkan perempuan, di Amerika Serikat kejadian apendiksitis terdapat 70.000 kasus 

apendiksitis setiap tahunnya.Apendiktomi merupakan pembedahan atau operasi klasik 

pengangkatan apendiks (Mansjore et al., 2008). Pembedahan apendiktomi menyebabkan nyeri 

akut (Potter and Perry, 2010). 

Berdasarkan penelitian Caecilia and Pristahayuningtyas (2016) sebanyak delapan pasien 

dijadikan responden dalam pemberian mobilisasi dini Tingkat nyeri sebelum dilakukan 

mobilisasi dini yaitu didapat dari nilai rata-rata skala nyeri yang dialami responden yaitu 7,75 

atau termasuk dalam kategori skala nyeri berat, namun setelah dilakukan mobilisasi dini skala 

nyeri yang didapat dari responden menjadi berkurang menjadi 5,62 yang termasuk dalam 

kategori skala nyeri sedang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi data hasil pengkajian pada pasien 

apendiktomi hari ke-0 dengan masalah nyeri akut, mengobservasi diagnosa keperawatan yang 

dirumuskan pada pasien apendiktomi hari ke-0 dengan masalah nyeri akut, mengobservasi 

intervensi yang direncanakan pada asuhan keperawatan pemberian prosedur mobilisasi dini 

untuk mengatasi nyeri akut pada pasien apendiktomi hari ke-0, mengobservasi implementasi 

yang dilakukan pada asuhan keperawatan pemberian prosedur mobilisasi dini untuk mengatasi 

nyeri akut pada pasien apendiktomi hari ke-0, mengobservasi hasil evaluasi pada asuhan 

keperawatan pemberian prosedur mobilisasi dini untuk mengatasi nyeri akut pada pasien 

apendiktomi hari ke-0.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pedoman obsevasi dokumentasi. 

Fokus studi kasus pada penelitian ini adalahasuhan keperawatan pemberian prosedur mobilisasi 

dini untuk mengatasi nyeri akut pada pasien apendiktomi hari ke-0. Jumlah pasien yang 

digunakan yaitu dua dokumen. 



ix 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan pengkajian pada dokumen pasien pertama dan kedua 

data subjektif pada pasien pertama pasien mengatakan nyeri dengan skala nyeri 6 dari (0-10) 

skala nyeri. Data objektif pasien tampak meringis. Pasien kedua data subjektif pasien 

mengatakan nyeri dengan skala nyeri 9 dari (0-10) skala nyeri. Data objektif pasien tampak 

meringis dan gelisah. Diagnosa keperawatan yang dirumuskan pada dokumen pasien pertama 

dan kedua sama. Intervensi yang direncanakan pada dokumen pasien pertama dan kedua adalah 

mobilisasi dini yaitu dengan menggunakan standar nursing activity yang ada dalam Nursing 

Intervetion Classification (NIC) yang sesuai dengan tindakan yang diberikan di ruang Janger 

RSUD Mangusada Badung, Implementasi yang dilakukan pada pasien pertama dan kedua telah 

sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan yaitu mobilisasi dini. Pasien pertama pada hari 

ke-0 apendiktomi tanggal 11 April 2018 pukul 16.20 WITA dan pasien kedua tanggal 13 April 

2018 pukul 17.45 WITA. Hasil evaluasi yang didapat pada pasien pertama dan kedua setelah 

diberikan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan S: Pasien mengeluh nyeri,O: Pasien 

tampak meringis. Bersikap protektif, Ku lemah. Kes.CM,A: Nyeri akut, P: Masalah nyeri akut 

teratasi.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diinterpretasikan bahwa data pengkajian yang 

tidak ditemukan pada dokumen pertama dan kedua yaitu bersikap protektif (mis, menghindari 

daerah nyeri, waspada), tekanan darah meningkat, sulit tidur, nadi meningkat, frekuensi nafas 

meningkat, diagnosa keperawatan pada dokumen pertama dan kedua sama dan tidak terjadi 

kesenjangan dengan teori. Nursing activity prosedur mobilisasi dini yang direncakan oleh 

peneliti tidak jauh berbeda dengan tindakan yang diberikan di ruang Janger RSUD Mangusada 

Badung sehingga tidak terdapat perbedaan pada intervensi dokumen pertama dan dokumen 

kedua. Implementasi pada dokumen pertama dan kedua sudah sesuai dengan teori pemberian 

prosedur mobilisasi dini. Evaluasi pada dokumen pertama dan kedua terdapat perbedaan teori 

pada bagian obyektif, assessment, planning. Hal ini terjadi karena perawat menyesuaikan dengan 

kondisi pasien. 
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