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ABSTRAK  

 

Apendisitis, inflamasi apendiks vermiformis, merupakan penyebab umum nyeri 

abdomen akut yang menjadi alasan tersering pembedahan abdomen darurat. 

Apendisitis dapat terjadi pada semua usia, tetapi lebih sering dialami oleh remaja 

dewasa muda dan sedikit lebih sering terjadi pada pria dibanding wanita. faktor 

pencetus terjadinya apendiksitis diantaranya obstruksi yang terjadi pada lumen 

apendiks yang biasanya disebabkan karena adanya timbunan tinja yang keras 

(fekalit), hiperplasia jaringan limfoid, penyakit cacing, parasit, benda asing dalam 

tubuh, tumor primer pada dinding apendiks dan striktur.Operasi menjadi salah 

satu keadaan pemicu kecemasan dan stress, bahkan jika prosedur yang dilakukan 

masih tergolong kategori operasi minor. Penelitian ini bertujuan untuk 

Mengetahui tingkat kecemasan pada pasien pre operasi apendiksitis di Ruang 

Rawat Inap Bougenville RSUD Dr. Soegiri Lamongan.  

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. 

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pasien Apendiksitis 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang diambil dengan menggunakan 

metode consecutive sampling. Data diambil dengan menggunakan kuisioner 

kecemasan HARS.  

Hasil penelitian menunjukkan usia responden penelitian yang paling banyak 

adalah <25 tahun  Tingkat Pendidikan paling banyak SMP dan SMA, pekerjaan 

paling banyak Tidak bekerja, Tingkat Kecemasan pasien pre operasi Apendiksitis 

sebagian besar kecemasan sedang.  

Penanganan Apendiksitis dapat dilakukan dengan cara operasi. Operasi 

merupakan salah satu penyebab dari kecemasan pada pasien Apendiksitis 

sehingga diperlukan manajemen tingkat kecemasan, mengendalikan koping 

pasien, dan memberikan pendidikan tentang tindakan pembedahan untuk 

mengurangi kecemasan pada pasien pre operasi apendiksitis.  

 

Kata Kunci : Apendiksitis, Operasi, Kecemasan 


	HALAMAN SAMPUL DALAM
	SURAT PERNYATAAN
	LEMBAR PERSETUJUAN
	LEMBAR PENGESAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	DAFTAR SINGKATAN
	ABSTRAK
	BAB 1 : PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian

	BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 Konsep Dasar Apendiksitis
	2.2 Konsep Dasar Pembedahan
	2.3 Konsep Dasar Kecemasan

	BAB 3 : METODE PENELITIAN
	3.1 Desain Penelitian
	3.2 Populasi, Sampel, dan Sampling
	3.3 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional
	3.4 Kerangka Operasional
	3.5 Instrumen Penelitian
	3.6 Tempat dan Waktu Penelitian
	3.7 Proses Pengumpulan Data
	3.8 Analisis Data
	3.9 Etik Penelitian

	BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	4.1 Hasil penelitian
	4.2 Pembahasan
	4.3 Keterbatasan Penelitian

	BAB 5 : PENUTUP
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



