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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1  Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Keterangan:  

    = Diteliti               

    = Tidak diteliti              

= Mempengaruhi   
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     Apendiks disebut juga umbai cacing yang selalu berisi  makanan dan mengosongkan diri 

secara teratur ke dalam sekum. Jika ada hambatan pada proses pengosongan diri yang 

disebabkan oleh erosi mukosa, adanya benda asing, hiperplasia jaringan limfe, striktur, fekalit 

dan tumor akan menyebabkan terjadinya apendisitis. Penatalaksanaan apendisitis agar tidak 

terjadi komplikasi ke seluruh abdomen akan dilakukan upaya pembedahan yaitu apendektomi. 

Pasca pembedahan diadapatkan luka operasi yang mengakibatkan nyeri pada pasien. Setiap 

harinya pasien akan dilakukan penilaian nyeri oleh petugas dan parameter yang digunakan 

adalah parameter NRS yaitu penilaian skala nyeri post operasi pada pasien berusia diatas 7 tahun. 

Skala nyeri NRS memiliki beberapa skala didalamnya, yang pertama adalah skala 0 yang 

diinterpretasikan sebagai tidak ada nyeri, skala 1-3 diinterpretasikan sebagai nyeri ringan, skala 

4-6 diinterpretasikan sebagai nyeri sedang, skala 7-9 diinterpretasikan sebagai nyeri berat, skala 

10 diinterpretasikan sebagai nyeri sangat berat. Untuk mengurangi nyeri pasca operasi akan 

dilakukan penanganan farmakologis yaitu pemberian obat-obatan dan non farmakologis yaitu 

mobilisasi dini yang  diperkuat oleh para ahli  yaitu mobilisasi dini mempunyai peranan penting 

dalam mengurangi rasa nyeri dengan cara menghilangkan konsentrasi pasien pada lokasi nyeri 

atau daerah operasi, mengurangi aktivasi mediator kimiawi pada proses peradangan yang 

meningkatkan respon nyeri serta meminimalkan transmisi saraf nyeri menuju saraf pusat (Potter 

& Perry, 2010). 

 3.2  Hipotesis Penelitian  

      Ada hubungan mobilisasi dini terhadap perubahan tingkat nyeri pasien setelah operasi 

apendektomi di  Rumah Sakit Muhammadiyah Malang.  


