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Abstrak  

Cedera kepala merupakan luka di kulit kepala, tengkorak, dan otak. Cedera kepala bisa 

menimbulkan berbagai kondisi mulai dari gagar otak ringan, koma, sampai kematian. 

Klasifiklasi cedera kepala dibagi menjadi 3 macam yaitu, cedera kepala ringan (GCS 

14-15), cedera kepala sedang (GCS 9-13), cedera kepala berat (GCS 3-8). Tanda dan 

gejala cedera kepala adalah penurunan kesadaran. Pasien mengalami penurunan saturasi 

oksigen dan penurunan kesadaran sehingga perlu dilakukan tindakan pemberian oksigen 

masker sederhana dan head up 30˚. Tujuan dari studi kasus ini untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pada pasien cedera kepala dalam pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan 

satu pasien sebagai obyek penelitian. Hasil penelian  pada pasien cedera kepala sedang 

dilakukan posisi head up 30 ˚dan pemberian oksigen masker sederhana dari pasien awal 

masuk di IGD sampai pasien dipindahkan keruang perawatan menunjukan hasil 

peningkatan saturasi oksigen  respiratory rate normal, hemodinamik stabil, tingkat 

kesadaran tidak berubah 9 

Kata kunci: cedera kepala, head up 30˚, masker sederhana 

 

 

 

 

 

  



PENDAHULUAN  

 

Cedera kepala menjadi permasalahan 

kesehatan global karena menyebabkan 

kematian, disabilitas, dan defisit mental. 

WHO 2016 (World Health Organization) 

melaporkan setiap tahun sekitar 1,2 juta 

orang meninggal dengan diagnosa cedera 

kepala akibat kecelakaan lalu lintas, dan 

jutaan lainnya terluka atau cacat. Cedera 

kepala merupakan penyebab kematian di 

usia produktif khususnya di negara 

berkembang (Miranda,2014). Dengan rasio 

344 per 100.000 di Benua Asia. Oleh 

karena itu diperkirakan cedera kepala akan 

melampaui banyak penyakit lain sebagai 

penyebab utama kematian (Rosyidi,2019). 

Cedera otak traumatis merupakan 

penyebab utama kematian dan kecacatan 

di Amerika Serikat. Cedera kepala 

berkontribusi sekitar 30% dari semua 

kematian akibat kecelakaan. Setiap hari, 

153 orang di Amerika Serikat meninggal 

karena cedera yang termasuk cedera 

kepala (CDC) tahun 2019. Sementara di 

Indonesia cedera kepala mencapai 11,9 % 

dari keseluruhan penduduk yang 

mengalami cedera setahun terakhir 

(Riskesdas) tahun 2018. Provinsi Jawa 

Tengah sendiri angka kejadian cedera 

kepala 10,2% dari keseluruhan cedera 

kepala yang terjadi di Indonesia. 

Cedera kepala bisa menyebabkan 

manifestasi klinik yang berbeda di setiap 

kasus. Hal tersebut disebabkan berat 

ringannya cedera. Berat ringannya cedera 

ditentukan mekanisme pada saat cedera 

terjadi. Yang sering muncul pada cedera 

kepala diantaranya kontusio serebri, 

perdarahan di epidural, subdural, 

arachnoid, perdarahan intracranial. Untuk 

mengetahui berat ringannya cedera bisa 

dilakukan dengan pemeriksaan awal, 

sehingga dapat diketahui tingkat 

penurunan kesadaran (Sjamsuhidajat, 

2010). 

Pemeriksaan  awal  yang  dilakukan  

pasien dengan cedera kepala dapat 

menggunakan Glasgow coma scale (GCS). 

Glasgow coma scale merupakan sistem 

penilaian terstandarisasi  yang  digunakan  

untuk  menilai tingkat kesadaran pada 

pasien dengan gangguan kesadaran. 

Pemeriksaan GCS meliputi perhitungan 

angka dari kognitif, perilaku, dan fungsi 

neurologis. GCS digunakam sebagai 

instrument standar yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat kesadaran pasien 

trauma kepala. Terjadinya  trauma atau 

cedera kepala dapat mengakibatkan 

kerusakan struktur otak, sehingga 

fungsinya juga dapat terganggu. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pengelolaan 

secara tepat pada pasien cedera kepala 

(Black & Hawks, 2009). 

Pengelolaan cedera kepala yang tepat 

dapat dilakukan dengan cara 

mengoptimalkan pemulihan dari cedera 

kepala primer dan mencegah cedera kepala 

sekunder. 

Metode dasar dalam melakukan proteksi 

otak dilakukan dengan cara membebaskan 

jalan nafas  dan  oksigenasi  yang  adekuat. 

Terdapat banyak tindakan yang dapat 

dilakukan salah satunya dengan oksigen 

masker atau elevasi kepala 30˚ (Safrizal, 

Saanin, Bachtiar, 2013). 

 

METODE  

 

Subjek yang digunakan dalam studi kasus 

ini yaitu 1 pasien yang mengalami cedera 

kepala dalam pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi dengan posisi head up 30 ˚ di 

ruang IGD RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. Fokus studi dalam studi kasus 

ini adalah pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi pada pasien cedera kepala. 



Pengambilan kasus pada Karya Tulis 

Ilmiah di ruang IGD RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta pada tangga 17-22 Februari 

2020. Lama waktu yang digunakan satu 

pasien yaitu sejak pasien masuk rumah 

sakit sampai dipindahkan. Metode yang 

digunakan,wawancara,observasi,pemeriksa

an fisik, studi dokumentasi.  

 

HASIL  

 

Hasil pengkajian diperoleh data antara 

lain, pasien bernama Tn. M, usia 47 tahun. 

RR: 28X/menit, terdapat penggunaan otot 

bantu napas, Spo2 awal : 86%, napas 

dangkal dan cepat. Circulation: Tekanan 

darah 110/ 60 mmHg, nadi : 64x/ menit,  

CRT > 3 detik, akral dingin, warna kulit 

pucat. Disability: tingkat kesadaran pada 

saat  pasien datang delirium dengan GCS 

E2 M4 V3 ukuran pupil tidak sama kanan 

7 mm kiri 2 mm, reflek terhadap cahaya 

kanan: – kiri: +. Exposure : terdapat edema 

pada maat kanan, hidung, pipi sebelah 

kanan, tulang mastoid kanan, terdapat luka 

robek di kepala dengan diameter 2x2 cm 

tekanan darah : 110/60 mmHg, heart rate: 

61 x/menit, irama teratur, kekuatan : 

lemah, respirasi : 28x/ menit irama: tidak 

teratur, dangkal, cepat, suhu 36, 5˚C 

keadaan umum: lemah, kesadaran: 

delirium dengan GCS E2V4M3 Spo2: 

86% 

Berdasarkan data fokus tersebut dapat 

ditegakkan diagnosa keperawatan resiko 

perfusi cerebral tidak efektif berhubungan 

dengan faktor resiko cedera kepala 

ditandai dengan penurunan GCS, E2 M4 

V3 pupil anisokor reflek terhadap cahaya 

ka/ki -/+. Oleh karena itu penulis 

menegakan diagnosa risiko perfusi serebral 

tidak efektif (D.0017) dibuktikan dengan 

faktor risiko cedera kepala.  

Diagnosa yang utama yang ditegakkan 

penulis yaitu risiko perfusi serebral tidak 

efektif (D.0017) dibuktikan dengan faktor 

risiko cedera kepala, tujuan dan kriteria 

hasil yang ingin dicapai setelah tindakan 

keperawatan selama 1x8 jam diharapkan 

masalah risiko perfusi serebral tidak 

efektif (D.0017) dibuktikan dengan faktor 

risiko cedera kepala dapat teratasi dengan 

kriteria hasil: tingkat kesadaran meningkat, 

reaksi pupil sedang, komunikasi 

meningkat.  

Intervensi yang dilakukan berdasarkan 

Standard Intervensi Keperawatan 

Indonesia antara lain: monitor TTV, beri 

posisi 30 ˚ kepala pasien, monitor batuk 

dan reflek muntah, monitor tingkat 

kesadaran, monitor status pernpasan, 

monitor tingkat orientasi 

Tabel 1. Saturasi Oksigen  

 

Aspek yang 

dinilai 

Hari/ Tanggal Pre           Post 

SPo2 18 Februari 

2020 

86%        98% 

 

 

PEMBAHASAN 

Dilakukan pemasangan oksigen masker 

sederhana 8 liter per menit dan head up 30˚ 

pada jam 14.30. Didapatkan hasil pada 30 

menit pertama S : -, O: Pasien 

memejamkan mata dan menitihkan air 

mata, tekanan darah : 120/80 mmHg, heart 

rate : 88, respiratory rate : 24 kali per 

menit, Spo2: 94%, tidak ada penggunaan 

otot bantu nafas, suhu: 36, 5˚C, GCS: 9.    

30 menit kedua didapatkan hasil S : -, O: 

Pasien memejamkan mata, tekanan darah : 

120/80 mmHg, heart rate : 90, respiratory 

rate : 22 kali per menit, Spo2: 94%, tidak 

ada penggunaan otot bantu nafas, suhu: 36, 

5˚C, GCS: 9. 30 menit ketiga didapatkan 

hasil S : -, O: Pasien memejamkan mata, 



tekanan darah : 110/70 mmHg, heart rate : 

87, respiratory rate : 22 kali per menit, 

Spo2: 96%, tidak ada penggunaan otot 

bantu nafas, suhu: 36, 5˚C, GCS: 9   

Evaluasi 30 menit ke empat didapatkan 

hasil S : -, O: Pasien memejamkan mata, 

tekanan darah : 112/78 mmHg, heart rate : 

99, respiratory rate : 22 kali per menit, 

Spo2: 98%, tidak ada penggunaan otot 

bantu nafas, suhu: 36, 5˚C, GCS: 9.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan data diatas setelah dilakukan 

implementasi keperawatan dengan 

dilakukan posisi head up 30 ˚dan 

pemberian oksigen masker sederhana dari 

pasien awal masuk di IGD sampai pasien 

dipindahkan keruang perawatan 

menunjukan hasil peningkatan saturasi 

oksigen  respiratory rate normal, 

hemodinamik stabil, tingkat kesadaran 

tidak berubah 9. Karena tujuan utama dari 

penangan pada pasien cedera kepala 

adalah mengoptimalkan pemulihan dari 

cedera kepala primer dan mencegah cedera 

kepala sekunder. 

SARAN  

Dalam hal ini penulis memberikan 

beberapa saran setelah secara langsung 

mengamati lebih dekat perkembangan 

status kesehatan pasien: 

Bagi Institusi Pendidikan Diharapkan 

dengan adanya studi kasus ini, dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran bagi 

mahasiswa/i di kampus Universitas 

Kusuma Husada Surakarta Prodi D-III 

Keperawatan khususnya pada 

keperawatan gawat darurat terutama pada 

pembelajaran tentang asuhan keperawatan 

gawat darurat. 

Bagi Rumah sakit :Diharapkan rumah 

sakit dapat memberikan penangan gawat 

darurat yang lebih cepat dan tepat kepada 

pasien-pasien yang mengalami kegawat 

daruratan. 

Bagi Perawat: Diharapkan bagi perawat-

perawat yang berada di Instalasi Gawat 

Darurat yang melakukan tindakan 

keperawatan darurat bisa lebih 

memperhatikan dan menekankan 

perawatan secara tepat dan cepat. 
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