
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Penyakit Apendiksitis 

1. Apendiksitis 

Apendiksitis adalah peradangan yang terjadi pada apendiks verniformis. 

Apendiks verniformis merupakan suatu kondisi dimana infeksi terjadi di umbai 

cacing.Apendiks atau lebih dikenal dengan nama usus buntu, merupakan kantung 

kecil buntu yang melekat pada sekum.Sumbatan berupa tinja yang lama kelamaan 

menumpuk pada lumen apendiksitis, hyperplasia jaringan limfe, tumor 

apendiksitis, erosi mukosa oleh cacing askaris dan E.Histolytica  merupakan 

faktor pencetus terjadinya peradangan(Sjamsuhidayat and Jong, 2004). 

2. Etiologi penyakit apendiksitis 

Apendiksitis akut merupakan infeksi bakteria. Berbagai berperan sebagai 

faktor pencetusnya. Sumbatan lumen apendiks merupakan faktor yang diajukan 

sebagai faktor pencetus disamping hiperplasia jaringan limfe, fekalit, tumor 

apendiksitis dan cacing askaris dapat pula menyebabkan sumbatan. Penyebab lain 

yang diduga dapat menimbulkan apendiksitis adalah erosi mukosa apendiks 

karena parasit seperti E. Histolyca. Penelitian epidemiologi menunjukkan peran 

kebiasaan makan makanan rendah serat dan pengaruh konstipasi terhadap 

timbulnya apendiksitis. Konstipasi akan menaikkan tekanan intrasekal yang 

berakibat timbulnya sumbatan fungsional apendiks dan meningkatnya 

pertumbuhan kuman flora kolon biasa. Semua ini mempermudah timbulnya 

apendiksitis akut (Sjamsuhidayat and Jong, 2004).  
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1. Penatalaksanaan apendiksitis 

Pembedahan diindikasi bila diagnosa apendiksitis telah ditegakkan. 

Antibiotik dan cairan IV diberikan serta pasien diminta untuk membatasi aktivitas 

fisik sampai pembedahan dilakukan. Apendiktomi (pembedahan untuk 

mengangkat apendiks) dilakukan sesegera mungkin untuk menurunkan resiko 

perforasi. Pendekatan laparoskopi (insersi endoskop untuk melihat isi abdomen) 

atau laparotomi (membuka abdomen secara bedah) dapat digunakan untuk 

apendiktomi. Apendiktomi laparoskopik memerlukan insisi yang sangat kecil 

untuk memasukkan laparoskop. Apendiktomi terbuka dilakukan dengan 

laparotomi. Irisan melintang kecil untuk insersi dubuat pada titik Mc 

Burney(LeMone, 2015).  

 

B. Konsep Dasar Nyeri Akut Pada Pasien Apendiktomi 

1. Pengertian nyeri akut 

Nyeri akut adalah respon normal fisiologi yang dapat diramalkan akibat 

suatu stimulus kuat kimia, atau mekanik yang terkait pembedahan yang bersifat 

melindungi, memiliki penyebab yang dapat diidentifikasi, berdurasi pendek, dan 

memiliki sedikit kerusakan jaringan serta respon emosional (Potter and Perry, 

2010).  

Menurut Mubarak, Indrawati and Susanto (2015), berdasarkan durasi dan 

lamanya, nyeri akut biasanya berlangsung tidak lebih dari enam bulan, awitan 

gejalanya mendadak dan biasanya penyebab serta lokasi nyeri sudah diketahui.  
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2. Penyebab nyeri akut pada pasien apendiktomi 

Menurut Potter and Perry (2010), metode operasi dapat memunculkan 

berbagai keluhan dan gejala. Apendiktomi merupakan prosedur yang juga 

termasuk faktor yang mempengaruhi terjadinya nyeri, yakni termasuk dalam 

faktor presipitasi trauma jaringan tubuh. Trauma jaringan tubuh mengakibatkan 

kerusakan sel, semua kerusakan sel dapat disebabkan oleh stimulus suhu, 

mekanik, atau kimia yang mengakibatkan pelepasan neurotransmitter eksitatoris 

seperti prostaglandin, bradikinin, kalium, histamine, dan substansi P. Subtansi 

yang peka terhadap nyeri yang terdapat disekitar serabut nyeri di cairan 

ekstraselular menyebarkan pesan adanya nyeri dan menyebabkan inflamasi 

(peradangan).Serabut nyeri memasuki medulla spinalis melalui tulang belakang 

dan melewati beberapa rute hingga berakhir di gray matter (garis abu-abu) 

medulla spinalis. Subtansi P dilepaskan di tulang belakang yang menyebabkan 

terjadinya transmisi sinapsis dari saraf perifer aferen (panca indra) ke system saraf 

spinotalamik, yang melewati sisi yang berlawanan.  

Impuls-impuls saraf dihasilkan dari stimulus nyeri yang berjalan di 

sepanjang serabut saraf perifer aferen (panca indra). Ada dua macam serabut saraf 

perifer yang mengontrol stimulus nyeri: yang tercepat, serabut A-delta yang 

diselubungi oleh myelin dan sangat kecil; lambat, serabut C yang tidak 

diselubungi oleh myelin. Serabut A mengirimkan sensasi yang tajam, 

terlokalisasi, dan jelas/nyata yang membatasi sumber nyeri dan mendeteksi 

intensitas dan nyeri tersebut.Serabut C menghantarkan impuls-impuls yang tidak 

terlokalisasi secara jelas. 
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Sepanjang system spinotalamik, impuls-impuls nyeri berjalan melintasi 

medulla spinalis. Setelah impuls nyeri naik ke medulla spinalis, thalamus 

mentransmisikan informasi ke pusat sampai ke korteks serebral, maka otak akan 

menginterpretasikan kualitas nyeri dan memproses informasi terkait nyeri. Hal 

tersebut merupakan penyebab munculnya nyeri terutama nyeri post operasi 

apendiktomi. 

3. Penilaian nyeri 

Sebelum melakukan manajemen nyeri, perlu dilakukan penilaian atau 

asesment intesitasnya.Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah 

nyeri dirasakan oleh individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subyektif dan 

individual, serta kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirakan sangat 

berbeda oleh dua orang yang berbeda.  Banyak cara untuk menentukan intensitas 

nyeri, namun yang paling sederhana ada 2 macam yakni; Numeric Rating Scale 

(NRS) dan Faces Scale dari Wong-Backer(Mubarak, Indrawati and Susanto, 

2015):  

a. Skala nyeri deskriptif 

Skala nyeri deskriptif merupakan alat pengukuran tingkat keparahan nyeri 

yang objektif. Skala ini juga disebut sebagai skala pendeskripsian verbal Verbal 

descriptor scale (VDS) merupakan garis yang terdiri tiga sampai lima kata 

pendeskripsian yang tersusun dengan jarak yang sama disepanjang garis. 

Pendeskripsian ini mulai dari “tidak terasa nyeri” sampai “nyeri tak tertahankan”, 

dank lien diminta untuk menunjukkan keadaan yang sesuai dengan keadaan nyeri 

saat ini.  
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Gambar 1. Skala Nyeri Deskriptif 

b. Numerical rating scale (NRS) (Skala numerik angka)  

Pasien menyebutkan intensitas nyeri berdasarkan angka 0 – 10. Titik 0 

berarti tidak nyeri, 5 nyeri sedang, dan 10 adalah nyeri berat yang tidak 

tertahankan. NRS digunakan jika ingin menentukan berbagai perubahan pada 

skala nyeri, dan juga menilai respon turunnya nyeri pasien terhadap terapi yang 

diberikan. Jika pasien mengalami disleksia , autism, atau geriatri yang demensia 

maka ini bukan metode yang cocok. 

 

Gambar 2. Numerik rating scale 

c. Faces scale (Skala wajah) 

Pasien disuruh melihat skala gambar wajah. Gambar pertama tidak nyeri 

(anak tenang) kedua sedikit nyeri dan selanjutnya lebih nyeri dan gambar paling 

akhir, adalah orang dengan ekpresi nyeri yang sangat berat. Setelah itu, pasien 

disuruh menunjuk gambar yang cocok dengan nyerinya. Metode ini digunakan 

untuk pediatri, tetapi juga dapat digunakan pada geriatri dengan gangguan 

kognitif. 
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Gambar 3. Faces scale 

4. Interpretasi skala nyeri 

Menurut Mubarak, Indrawati and Susanto (2015) menyatakan secara 

umum level nyeri dibagi menjadi atas 3 bagian yaitu: 

a. Nyeri Ringan: dalam intensitas rendah. 

b. Nyeri Sedang: menimbulkan suatu reaksi fisiologis dan psikologis. 

c. Nyeri Berat: dama intensitas tinggi. 

5. Strategi penatalaksanaan nyeri 

a. Manajemen nyeri farmakologi 

Menurut Mubarak, Indrawati and Susanto (2015), penanganan nyeri 

farmakologi dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1) Analgesik narkotik 

Analgesik narkotik terdiri atas berbagai derivet opium seperti morfin dan 

kodein. Narkotik dapat memberikan efek penurunan nyeri dan kegembiraan 

karena obat ini membuat ikatan dengan reseptor opiot dan mengaktifkan 

penekanan nyeri endogen pada susunan saraf pusat, namun penggunaan obat ini 

menimbulkan efek menekan pusat pernapasan di medulla batang otak sehingga 

perlu pengkajian secara teratur terhadap perubahan dalam status pernapasan jika 

menggunakan analgesic jenis ini. 

2) Analgesik non narkotik 
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Analgesik non narkotik seperti aspirin, paracetamol, asetaminofen, dan ibu 

profen selain memiliki efek antinyeri juga memiliki efek antiinflamasi dan 

antipiretik.Obat golongan ini menyebabkan penurunan nyeri dan menghambat 

produksi prostaglandin dari jaringan yang mengalami trauma atau inflamasi.Efek 

samping yang paling umum terjadi adalah gangguan pencernaan seperti adanya 

ulkus gaster dan perdarahan gaster. 

b. Manajemen nyeri non farmakologi 

Penatalaksanaan nyeri non farmakologi diantaranya adalah distraksi dan 

tehnik relaksasi. Distraksi merupakan salah satu cara dalam mengubah fokus 

perhatian pada suatu hal selain nyeri. Salah satu distraksi adalah dengan cara 

mengajak klien yang mengalami nyeri untuk bergerak dan melakukan aktivitas, 

sehingga dengan demikian fokus perhatian klien bukan pada nyeri, namun pada 

aktivitas atau gerakan yang dilakukan. Aktivitas dan gerakan yang dilakukan 

dapat merilekskan otot-otot dan memperlancar peredaran darah, sehingga dapat 

mempercepat penyembuhan dan dapat mengurangi nyeri yang dirasakan. 

Intervensi setelah operasi diantaranya adalah meningkatkan ekspansi paru dan 

juga menghilangkan ketidaknyamanan post operatif yang beberapa diantaranya 

adalah meredakan nyeri dan memulihkan mobilitas (Mubarak, Indrawati and 

Susanto, 2015), (Maryunani, 2014).  

Menurut Smeltzer and Bare (2002), latihan mobilisasi dini dapat 

meningkatkan sirkulasi darah yang akan memicu penurunan nyeri dan 

penyembuhan luka lebih cepat. Terapi latihan dan mobilisasi merupakan 

modalitas yang tepat untuk memulihkan fungsi tubuh bukan saja pada bagian 

yang mengalami cedera tetapi juga keseluruhan anggota tubuh. Terapi latihan juga 
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berupa passive dan active exercise, terapi latihan juga dapat berupa transfer, 

posisioning dan mobilisasi untuk meningkatkan kemampuan aktivitas mandiri.  

Menurut Potter and Perry (2006), mobilisasi dini sangat penting sebagai 

tindakan pengembalian secara berangsur-angsur ke tahap mobilisasi sebelumnya. 

Dampak mobilisasi yang tidak dilakukan bisa menyebabkan gangguan fungsi 

tubuh, aliran darah tersumbat dan peningkatan intensitas nyeri. Mobilisasi dini 

mempunyai peranan penting dalam mengurangi rasa nyeri dengan cara 

menghilangkan konsentrasi pasien pada lokasi nyeri atau daerah operasi, 

mengurangi aktivitas mediator kimiawi pada proses peradangan yang 

meningkatkan respon nyeri serta meminimalkan transmisi saraf nyeri menuju 

saraf pusat.  

Mobilisasi dini adalah suatu pergerakan pada otot-otot tubuh yang dilakukan 

sedini mungkin, 24 jam pertama setelah operasi, tujuan mobilisasi dini untuk 

meningkatkan sirkulasi dan mencegah terjadinya kontraktur dan juga 

memungkinkan klien kembali secara penuh fungsi fisiologinya (Mansjore et al., 

2008).  

Latihan mobilisasi dini tersebut membuat klien untuk berkonsentrasi 

memfokuskan pikiran terhadap gerakan yang dilakukan. Tingkatan di mana klien 

memfokuskan perhatiannya terhadap nyeri yang dirasakan memengaruhi persepsi 

nyeri, dengan memfokuskan perhatian dan konsentrasi klien terhadap mobilisasi 

dini, kesadaran mereka akan adanya nyeri menjadi menurun. Hal tersebut memicu 

pelepasan noreepinefrin dan serotonin. Pelepasan senyawa tersebut menstimulasi 

atau memodulasi sistem kontrol desenden. Dalam sistem kontrol desenden 

terdapat dua hal, yang pertama terjadi pelepasan substansi P oleh neuron delta-A 
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dan delta-C. Hal kedua yakni mekanoreseptor dan neuron beta-A melepaskan 

neurotranmiter penghambat opiat endogen seperti endorfin dan dinorfin. Hal 

tersebut menjadi lebih dominan untuk menutup mekanisme pertahanan dengan 

menghambat substansi P. Terhambatnya substansi P menurunkan transmisi saraf 

menuju saraf pusat sehingga menurunkan persepsi nyeri (Potter and Perry, 2010). 

c. Tahap mobilisasi dini klien post operasi 

Mobilisasi pasca operasi yaitu proses aktivitas yang dilakukan pasca 

pembedahan dimulai dari latihan ringan di atas tempat tidur (latihan pernapasan, 

latihan batuk, dan menggerakkan tungkai) sampai dengan pasien bisa turun dari 

tempat tidur, berjalan ke kamar mandi dan berjalan keluar kamar (Maryunani, 

2014). 

Tahap-tahap mobilisasi pada pasien post operasi menurut (Cetrione, 2009) 

yaitu: 

1. Pada saat awal 6 jam sampai 8 jam setelah operasi 

Pergerakan fisik bisa dilakukan di atas tempat tidur dengan menggerkkan 

tangan dan kaki yang bisa ditekuk dan diluruskan, mengkontraksikan otot 

termasuk juga menggerakkan badan lainnya, miring ke kiri atau ke kanan.  

2. Pada  12 sampai 24 jam berikutnya atau bahkan lebih awal lagi 

Badan sudah bisa diposisikan duduk, baik bersandar maupun tidak dan 

fase selanjutnya duduk diatas tempat tidur dengan kaki yang dijatuhkan atau 

ditempatkan di lantai sambil digerak-gerakkan.  

3. Pada hari kedua pasca operasi 

Rata-rata untuk pasien yang dirawat di kamar atau ruangan dan tidak ada 

hambatan fisik untuk berjalan, semestinya memang sudah bisa berdiri dan 
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berjalan di sekitar kamar atau keluar kamar, misalnya ke toilet atau kamar mandi 

sendiri. Pasien harus diusakan untuk kembali ke aktivitas biasa sesegera mungkin, 

hal ini perlu dilakukan sedini mungkin pada pasien pasca operasi untuk 

mengembalikan fungsi pasien kembali normal. 

 

C. Konsep Dasar Asuhan Keperawatan  Prosedur Mobilisasi Dini Untuk 

Mengatasi Nyeri Akut Pada Pasien Apendiktomi 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Disini semua 

data dikumpulkan secara sistematis guna menentukan status kesehatan pasien saat 

ini. Pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terkait dengan aspek 

biologis, psikologis, social, maupun spiritual pasien (Kozier et al., 2010). 

a. Identitas pasien  

Meliputi Nama, No.RM, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Pekerjaan, 

Agama, Status, Tanggal masuk rumah sakit, Tanggal pengkajian. 

b. Keluhan utama 

Keluhan utama merupakan jawaban yang diberikan atas pertanyaan “Apa 

yang menjadi masalah klien? ” atau “Apa yang membuat klien dibawa ke rumah 

sakit?” Keluhan utama harus dicatat dengan kata-kata klien sendiri. Keluhan 

utama klien nyeri adalah klien mengeluh nyeri (Mubarak, Indrawati and Susanto, 

2015).  

c. Riwayat kesehatan 

1) Riwayat kesehatan dahulu 
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Riwayat kesehatan dahulu meliputi penyakit pada masa kanak-kanak, 

imunisasi pada masa kanak-kanak dan tanggal injeksi, alergi terhadap obat 

ataupun lingkungan, kecelakaan dan cedera: bagaimana, kapan, dan di mana 

insiden terjadi, tipe cedera, pengobatan yang diterima, hospitalisasi untuk 

penyakit serius: alas an hospitalisasi, tanggal, pembedahan yang dilakukan, proses 

pemulihan, medikasi: semua obat resep dan obat bebas yang digunakan saat ini 

(Kozier et al., 2010).  

2) Riwayat kesehatan sekarang 

Riwayat kesehatan sekarang meliputi pertanyaan berupa kapan gejala 

mulai muncul, apakah awitan gejala mendadak atau bertahap, berapa kali masalah 

terjadi, lokasi gangguan yang pasti, karakter keluhan mis, intensitas nyeri, faktor 

yang meningkatkan atau mengurangi masalah yang diungkapkan oleh 

klien.misalnya: pada klien nyeri pengkajian dilakukan dengan pendekatan PQRST 

(provokatif/paliatif, yaitu factor yang mempengaruhi gawat atau ringannya nyeri; 

quality, kualitas dari nyeri, seperti apakah rasa tajam, tumpul, atau tersayat; 

region yaitu daerah penjalaran nyeri; severity, adalah keparahan atau intensitas 

nyeri; time adalah lama atau waktu serangan atau frekuensi nyeri) (Mubarak, 

Indrawati and Susanto, 2015). 

3) Riwayat kesehatan keluarga 

Memastikan faktor resiko tertentu, usia saudara kandung, orang tua, dan 

kakek nenek serta status kesehatan mereka saat ini. Perhatian khusus diberikan 

untuk gangguan seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, kanker, 

obesitas, alergi dan setiap gangguan jiwa. 

d. Fisiologi nyeri akut 
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1) Pasien mengatakan mengeluh nyeri 

2) Pasien tampak meringis 

3) Pasien tampak bersikap Protektif (mis, waspada, posisi menghindari nyeri) 

4) Pasien tampak gelisah 

5) Frekuensi nadi pasien tampak meningkat 

6) Pasien mengatakan sulit tidur 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah fase kedua proses keperawatan yang dibuat 

oleh perawat professional yang memberikan gambaran tentang masalah atau 

status kesehatan klien baik actual maupun potensial. Pada fase ini, perawat 

menggunakan ketrampilan berpikir kritis untuk menginterpretasi data pengkajian 

dan mengidentifikasi kekuatan serta masalah klien (Kozier et al., 2010). 

Menurut PPNI (2017), Nyeri akut adalah pengalaman sensorik yang 

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. Pasien post Apendiktomi penyebab terjadinya 

nyeri akut karena adanya agen pencendera fisik berupa prosedur operasi (PPNI, 

2017). Gejala dan tanda menurut PPNI (2017), adalah sebagai berikut:  

a. Mayor 

1) Subjektif 

a) Mengeluh nyeri  

Mengeluh nyeri merupakan respon prilaku yang dirasakan saat nyeri 

muncul, klien pada saat itu juga dimulai suatu siklus yang apabila tidak diobati 
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atau tidak dilakukan upaya untuk menghilangkannya, dapat mengubah kualitas 

kehidupan individu secara bermakna(Potter and Perry, 2006) 

2) Objektif 

a) Tampak meringis 

Tampak meringis, merupakan respon prilaku yang dirasakan saat nyeri 

muncul. Pada saat itu juga dimulai suatu siklus yang apabila tidak diobati atau 

tidak dilakukan upaya untuk menghilangkannya, dapat mengubah kualitas 

kehidupan individu secara bermakna. Gerakan tubuh yang khas dan ekspresi 

wajah ini dapat mengindikasikan nyeri dan dapat memudahkan perawat dengan 

segera akan belajar mengenali pola prilaku yang menunjukkan nyeri(Potter and 

Perry, 2006). 

b) Bersikap protektif (mis, waspada, posisi menghindari nyeri, posisi melindungi 

daerah nyeri). 

Bersikap protektif merupakan respon prilaku yang dirasakan saat nyeri 

muncul.Pada saat itu juga dimulai suatu siklus yang apabila tidak diobati atau 

tidak dilakukan upaya untuk menghilangkannya, dapat mengubah kualitas 

kehidupan individu secara bermakna. Gerakan tubuh yang khas dan ekspresi 

wajah ini dapat mengindikasikan nyeri dan dapat memudahkan perawat dengan 

segera akan belajar mengenali pola prilaku yang menunjukkan nyeri (Potter and 

Perry, 2006). 

c) Gelisah 

Gelisah merupakan respon prilaku yang dirasakan saat nyeri muncul. Pada 

saat itu juga dimulai suatu siklus yang apabila tidak diobati atau tidak dilakukan 

upaya untuk menghilangkannya, dapat mengubah kualitas kehidupan individu 
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secara bermakna. Gerakan tubuh yang khas dan ekspresi wajah ini dapat 

mengindikasikan nyeri dan dapat memudahkan perawat dengan segera akan 

belajar mengenali pola prilaku yang menunjukkan nyeri(Potter and Perry, 2006). 

d) Frekuensi nadi meningkat  

Frekuensi nadi meningkat adalah suatu gelombang yang teraba pada arteri 

bila di pompa keluar jantung. Denyut nadi ini mudah diraba di suatu tempat 

dimana ada arteri melintas.Nyeri yang dirasakan klien post operasi akan 

menyebabkan frekuensi nadi meningkat(Potter and Perry, 2006).  

e) Sulit tidur  

 Klien post operasi apendiktomi akan merasakan nyeri yang akan 

mengganggu kualitas tidur klien, Gangguan-gangguan tidur memberikan 

pengaruh terhadap kualitas dan terdapat banyak hal yang menyebabkan seseorang 

tidak dapat mempertahankan tidurnya sehingga sering terbangun.Nyeri dapat 

membangunkan klien selama malam hari dan membuat klien akan sulit untuk 

kembali tidur(Potter and Perry, 2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur 

seperti lingkungan, penyakit, pengobatan dapat menjadi penyebab munculnya 

masalah tidur(Kozier et al., 2010). 

b. Minor 

1) Objektif 

a) Tekanan darah meningkat  

Tekanan darah meningkat adalah kondisi klinis dalam kisaran sistolik 

melebihi 100-140 mmHg dan diastolic melebihi 60-90 mmHg (Potter and Perry, 

2006).  

b) Pola napas berubah 
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Perubahan pola nafas mengacu pada freukensi, volume, irama, dan usaha 

pernapasan. Pola nafas yang normal ditandai dengan pernapasan yang tenang, 

berirama, dan tanpa usaha  (Mubarak, Indrawati and Susanto, 2015).  

c) Nafsu makan berubah 

Nafsu makan berubah merupakan keadaan yang dialami seseorang 

mengalami perubahan untuk memenuhi asupan nutrisi untuk kebutuhan 

metabolism (Mubarak, Indrawati and Susanto, 2015).  

Rumusan diagnose keperawatan adalah Nyeri Akut berhubungan dengan 

agen pencedera fisik prosedur operasi ditandai dengan pasien mengeluh nyeri, 

pasien tampak meringis, gelisah, sulit tidur, bersikap protektif (mis, waspada, 

posisi menghindari nyeri), frekuensi nadi meningkat.  

3. Intervensi keperawatan 

Perencanaan merupakan fase proses keperawatan yang penuh pertimbangan 

dan sistematis dan mencangkup pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah, 

perencanaan merujuk pada data pengkajian klien dan pernyataan diagnose sebagai 

petunjuk dalam merumuskan tujuan klien dan merancang intervensi keperawatan 

yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, atau mengilangkan masalah klien 

(Kozier et al., 2010).  

Tujuan dan criteria hasil untuk masalah nyeri akut mengacu pada Nursing 

Outcome Clacification (NOC) menurut Moorhead et al. (2013), adalah sebagai 

berikut: 

a. Tujuan dan kriteria hasil 

1) NOC: 

a) Kontrol nyeri 
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Kontrol nyeri adalah tindakan pribadi untuk mengontrol nyeri 

2) Kriteria hasil: 

a) Mengenali kapan nyeri terjadi (skala 5) 

b) Menggambarkan factor penyebab (skala 5) 

c) Menggunakan tindakan pencegahan (skala 5) 

d) Menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesic (skala 5) 

e) Menggunakan analgesic yang direkomendasikan (skala 5) 

f) Melaporkan nyeri terkontrol (skala 5) 

b. Intervensi 

Intervensi keperawatan untuk menangani masalah nyeri akut pada Nursing 

Intervention Clasification (NIC) menurut (Bulechek et al.2013). NIC yang 

direkomendasikan yaitu Mobilisasi Dini. 

Penelitian ini difokuskan pada intervensi mobilisasi dini. Mobilisasi dini 

adalah tindakan pengembalian secara berangsur-angsur ke tahap mobilisasi 

sebelumnya (Bulechek et al.2013).  

Menurut Maryunani (2014), keuntungan dari mobilisasi dini yaitu: 

merilekskan otot-otot dan memperlancar peredaran darah yang dapat mengurangi 

nyeri yang dirasakan, merangsang peristaltic dan mempercepat proses 

penyembuhan.  

Prosedur mobilisasi dini menurut (Cetrione, 2009) dan Maryunani (2014) 

yaitu: 

(a) Pastikan klien dalam keadaan sadar dan 6-8 jam pasca operasi 

(b) Kaji intensitas nyeri klien sebelum dilakukan mobilisasi dini dengan 

menggunakan rentang skala nyeri (0-10) 
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(c) Langkah pertama dengan bantuan perawat melakukan pergerakan di atas 

tempat tidur menekuk dan meluruskan ektremitas atas dan bawah lakukan 

rangkaian ini sekurang-kurangnya 5 kali 

(d) Langkah kedua melakukan posisi miring kanan dan miring kiri selama 15 

menit 

(e) Kaji intensitas nyeri klien sesudah dilakukan mobilisasi dini dengan 

menggunakan rentang skala nyeri (0-10) 

(f) Pada 12-24 jam atau hari pertama pasca operasi posisikan badan klien dengan 

posisi duduk dengan kaki menjuntai kebawah 

(g) Pada hari kedua pasca operasi klien sudah dapat  untuk berdiri dan berjalan. 

4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan adalah fase ketika perawat 

mengimplementasikan intervensi keperawatan. Perawat melaksanakan atau 

mendelegasikan tindakan keperawatan untuk intervensi yang disusun dalam tahap 

perencanaan dan kemudian mengakhiri tahap implementasi dengan mencatat 

tindakan keperawatan dan respons klien terhadap tindakan tersebut (Kozier et al., 

2010).  

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir proses keperawatan, dalam 

konteks ini aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan dan terarah ketika klien 

dan professional kesehatan menentukan kemajuan kemajuan klien menuju 

pencapaian tujuan/hasil dan keefektifan rencana asuhan keperawatan. Evaluasi 

adalah aspek penting proses keperawatan karena kesimpulan yang ditarik dari 
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evaluasi menentukan apakah evaluasi keperawatan harus diakhiri, dilanjutkan, 

atau dirubah (Kozier et al., 2010).  

Format yang dapat digunakan untuk evaluasi keperawatan menurut (Dinarti 

et al., 2009)  yaitu format SOAP yang terdiri dari :  

a. Subjective, yaitu pernyataan atau keluhan dari pasien. Pada pasien 

apendiktomi dengan nyeri akut diharapkan pasien tidak mengeluh nyeri 

b. Objektive, yaitu data yang diobservasi oleh perawat atau keluarga. Pada 

pasien dengan retensi urin  indikator evaluasi menurut Moorhead et al. (2013) 

yaitu :  

1) Mengenali kapan nyeri terjadi  

2) Menggambarkan factor penyebab  

3) Menggunakan tindakan pencegahan  

4) Menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesic  

5) Menggunakan analgesic yang direkomendasikan  

6) Melaporkan nyeri terkontrol 

c. Analisys, yaitu kesimpulan dari objektif dan subjektif (biasaya ditulis dala 

bentuk masalah keperawatan). Ketika menentukan apakah tujuan telah 

tercapai, perawat dapat menarik satu dari tiga kemungkinan simpulan : 

1) Tujuan tercapai; yaitu, respons klien sama dengan hasil yang diharapkan 

2) Tujuan tercapai sebagian;, yaitu hasil yang diharapkan hanya sebagian yang 

berhasil dicapai (4 indikator evaluasi tercapai) 

3) Tujuan tidak tercapai 

d. Planning, yaitu rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan analog.  
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