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ABSTRAK 

 
Latar Belakang: Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) adalah jenis vertigo yang 

paling umum ditemukan pada sistem vestibular perifer. Vertigo adalah suatu gejala atau 

perasaan dimana seseorang atau benda disekitarnya seolah-olah sedang bergerak atau 

berputar. Vertigo disebabkan karena gangguan keseimbangan. Akibat yang ditimbulkan 

dari gangguan keseimbangan tersebut yaitu penderita merasa tidak mampu berdiri sehingga 

timbul masalah risiko jatuh. Tujuan: Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada 

pasien benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) dalam pemenuhan kebutuhan aman 

dan keselamatan. Metode: Menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil: 

Pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien benign paroxysmal positional vertigo 

(BPPV) dalam pemenuhan kebutuhan aman dan keselamatan dengan masalah keperawatan 

risiko jatuh yang dilakukan tindakan keperawatan terapi fisik Brandt Daroff selam 3 hari 

didapatkan hasil terjadi penurunan skala vertigo dan skala risiko jatuh dari skala vertigo 

sedang dengan skor 23 dan skala risiko jatuh tinggi dengan skor 50 menjadi skala vertigo 

ringan dengan skor 12 dan skala risiko jatuh rendah dengan skor 40. Kesimpulan: Tindakan 

terapi Brandt Daroff efektif diberikan pada pasien vertigo yang mengalami risiko jatuh. 

 
Kata Kunci: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV), Risiko Jatuh, Terapi Fisik 

Brandt Daroff 
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ABSTRACT 

Background: Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) is a type of vertigo commonly 

found in the peripheral vestibular system. Vertigo is a symptom or feeling in which a person 

or object seems to be moving or rotating. Vertigo is caused by a balance disorder so that 

the sufferer feels unable to stand up, and there is a problem with the risk of falling. 

Objective: To determine the description of nursing care in patients with benign paroxysmal 

positional vertigo (BPPV) in meeting the needs for safety and security. Methods: interview 

and observation techniques. Result: The nursing care management in patients with benign 

paroxysmal positional vertigo (BPPV) in fulfilling the need for safe and secure with the 

risk of falling was performed by Brandt Daroff's physical therapy for three days reduce the 

vertigo scale from the moderate vertigo scale with a score of 23 to mild vertigo scale with 

a score of 12. The high-risk fall scale with a score of 50 to a low-risk fall scale with a score 

of 40. Conclusion: Brandt Daroff therapy is effective for vertigo patients who are at risk of 

falling. 

Keywords: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV), Risk of fall, Brandt Daroff's 

Physical Therapy. 

PENDAHULUAN 

 Benign paroxysmal positional 

vertigo (BPPV) adalah jenis vertigo yang 

paling umum ditemukan pada sistem 

vestibular perifer (Moreno, dkk, 2018). 

Vertigo adalah suatu gejala atau perasaan 

dimana seseorang atau benda 

disekitarnya seolah-olah sedang bergerak 

atau berputar (Triyanti, dkk,2018). 

Prevalensi BPPV di dunia menunjukkan 

angka yang sangat mengejutkan yaitu 9% 

di dunia. Pada umur dewasa mulai (18-

39) terdapat 198 orang (99 pria dan 99 

wanita) sebesar (3,4%) (Parham, 2014). 

Angka kejadian vertigo di Indonesia juga 

sangat tinggi, pada tahun 2010 dari usia 

40 sampai 50 tahun sekitar 50% yang 

merupakan keluhan nomor tiga paling 

sering dikeluhkan oleh penderita yang 
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datang ke rumah sakit, setelah nyeri 

kepala dan stroke (Sumarliyah, 2010). 

Vertigo disebabkan oleh adanya 

gangguan keseimbangan pada telinga 

bagian dalam atau bagian vestibular dan 

kemungkinan disebabkan oleh gangguan 

pada otak (Herlina, dkk, 2017). Sistem 

vestibular tersebut bertanggung jawab 

untuk menghubungkan rangsangan 

terhadap indera dengan pergerakan tubuh 

dan menjaga agar suatu objek tetap 

berada dalam fokus ketika tubuih 

bergerak (Herlina, dkk,2017). Tanda dan 

gejala akibat gangguan keseimbangan 

tersebut yaitu penderita merasa tidak 

mampu berdiri sehingga menimbulkan 

risiko jatuh (Triyanti, dkk, 2018). 

Tindakan yang digunakan dalam 

penatalaksanaan vertigo yaitu ada terapi 

farmakologi dan terapi rehabilitasi. 

Terapi farmakologi menggunakan 

betahistin mesilate sedangkan terapi 

rehabilitasi antara lain Epley Manuver, 

Semount Manuver dan Brandt Daroff 

Exercise (Triyanti, dkk, 2018). Terapi 

tersebut bertujuan meningkatkan aliran 

darah ke otak sehingga memperbaiki 

fungsi alat keseimbangan tubuh dan 

memaksimalkan kerja dari sistem sensori 

(Herlina, dkk, 2017). Terapi fisik Brandt 

Daroff adalah terapi fisik atau senam 

fisik untuk mengadaptasikan diri 

terhadap gangguan keseimbangan. 

Tujuan studi kasus ini untuk mengetahui 

gambaran pelaksanaan asuhan 

keperawatan pasien benign paroxysmal 

positional vertigo dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan keselamatan. 

 

METODE STUDI KASUS 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Subjek dalam 

studi kasus ini adalah satu orang pasien 

vertigo dengan masalah keperawatan 

risiko jatuh. Pengambilan studi kasus 

dilakukan di ruang Anggrek 2 RSUD Dr. 

Moewardi dengan waktu pengambilan 

kasus dimulai pada tanggal tanggal 24-29 

Februari 2020. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara dan 

observasi. Observasi menggunakan 

lembar vertigo symptomp scale short 

form (VSS-SF) untuk mengetahui skala 

vertigo dan morse fall scale untuk 

mengetahui skala risiko jatuh.  

HASIL 

 Berdasarkan pengkajian yang 

dilakukan pada tanggal 25 Februari 2020 

pada Ny. M diperoleh keluhan pasien 

pusing berputar dan merasa seperti akan 

terjatuh pada saat berdiri maupun 

berjalan. Pusing berputar dirasakan 

apabila ada perubahan posisi kepala. 

Skala vertigo yaitu 23 (vertigo sedang) 

dan skala risiko jatuh 50 (risiko tinggi). 

Hasil pemeriksaan MRI Brain 

menunjukkan adanya sel kanker yang 

bermetastase ke otak. 

 Diagnosa keperawatan yang 

muncul pada Ny. M adalah risiko jatuh 

ditandai dengan gangguan 

keseimbangan. Gangguan keseimbangan 

disebabkan karena adanya massa pada 

otak akibat sel ka kanker yang 

bermetastase. Akibat gangguan 

keseimbangan tersebut pasien merasa 

seperti akan terjatuh pada saat bersidiri 

maupun berjalan.  

 Intervensi yang dibuat 

berdasarkan diagnosa keperawatan 

tersebut adalah identifikasi faktor risiko 

jatuh, hitung skala risiko jatuh 

menggunakan morse fall scale, gunakan 

alat bantu berjalan (kursi roda), berikan 

terapi fisik Brandt Daroff, anjurkan 

berkonsentrasi untuk menjaga 

keseimbangan. 



 

 Setelah diberikan tindakan 

keperawatan selama 3 hari, evaluasi 

berdasarkan SOAP, pasien mengatakan 

pusing berputar jarang dirasakan, 

perasaan seperti akan terjatuh berkurang. 

Skala vertigo 12 (vertigo sedang) dan 

skala risiko jatuh 40 (risiko rendah). 

Masalah teratasi dan intervensi 

dihentikan. 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan pengkajian yang 

dilakukan pada Ny. M didapatkan hasil 

bahwa pasien mengeluh pusing berputar 

dan merasa seperti akan terjatuh pada 

saat berdiri maupun berjalan. Pusing 

berputar dirasakan apabila ada perubahan 

posisi kepala. Hasil pemeriksaan MRI 

Brain menunjukkan adanya sel kanker 

yang bermetastase ke otak. Berdasarkan 

data yang ditemukan yakni sama dengan 

teori. 

 Menurut Menurut Damayanti 

dan Masruroh (2017) menyatakan bahwa 

gejala klinis pada vertigo yaitu pusing 

yang terasa berputar, timbul mendadak 

pada perubahan posisi kepala atau badan. 

Menurut Herlina, dkk (2017) 

menyatakan bahwa penyebab vertigo 

bisa karena adanya gangguan pada otak. 

Berdasarkan pembahasan tersebut maka 

tidak ada kesenjangan antara teori 

dengan hasil pengkajian bahwa tanda dan 

gejala klinis pasien vertigo yaitu pusing 

berputar serta penyebab vertigo bisa 

terjadi karena terdapat gangguan pada 

otak yaitu adanya sel kanker yang 

bermetastase ke otak. 

 Berdasarkan diagnosa 

keperawatan yang diangkat yaitu risiko 

jatuh mengacu pada faktor penyebab 

karena gangguan keseimbangan (Standar 

Diagnosis Keperawatan Indonesia, 

2016). Keseimbangan adalah 

kemampuan untuk mempertahankan 

orientasi tubuh dalam hubungannya 

dengan lingkungan. Keseimbangan 

tubuh dipengaruhi oleh sistem vestibular. 

Sistem vestibular bekerja untuk 

mempertahankan posisi berdiri dan 

postur tubuh serta koordinasi gerakan 

tubuh (Waxman, 2010). Berdasarkan 

uraian di atas tidak terdapat kesenjangan 

antara teori dan hasil studi kasus bahwa 

pasien dengan diagnosa keperawatan 

risiko jatuh dapat disebabkan karena 

faktor gangguan keseimbangan. 

 Intervensi dan implementasi 

diberikan sesuai dengan diagnosa 

keperawatan yaitu risiko jatuh dibuktikan 

dengan gangguan keseimbangan. 

Intervensi yang diberikan yaitu 

pencegahan jatuh (I.14540) identifikasi 

faktor risiko jatuh, hitung skala risiko 

jatuh menggunakan morse fall scale, 

gunakan alat bantu berjalan (kursi roda), 

berikan terapi fisik Brandt Daroff, 

anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga 

keseimbangan. Terapi fisik Brandt 

Daroff diberikan 1x dalam sehari 

sebanyak 5-10x gerakan selama 3 hari. 

Berdasarkan teori dari Triyanti, dkk, 

(2018) yang menyebutkan bahwa terapi 

fisik Brandt Daroff adalah salah satu 

bentuk terapi fisik non farmakologi yang 

dapat mengurangi atau menghilangkan 

gangguan keseimbangan seperti vertigo. 

Hal ini didukung oleh teori Herlina, dkk 

(2017) yang menyatakan bahwa latihan 

Brandt Daroff berperan meningkatkan 

efek adaptasi dan habituasi sistem 

vestibular. Latihan Brandt Daroff yang 

dilakukan berulang dan teratur memberi 

pengaruh dalam proses adaptasi pada 

tingkat integrasi sensorik. Integrasi 

sensorik juga bekerja dalam penataan 

kembali ketidakseimbangan antara 

sistem organ vestibular dan persepsi 

sensorik lainnya. Berdasarkan penjelasan 



 

tersebut tidak terdapat kesenjangan 

antara teori dengan hasil studi kasus 

bahwa terapi fisik Brandt Daroff adalah 

terapi non farmakologi yang dapat 

mengurangi atau menghilangkan 

gangguan keseimbangan seperti vertigo. 

Tabel 4.1 Evaluasi tingkat vertigo dan 

skala risiko jatuh Ny. M mengalami 

penurunan 

Hari Skala vertigo Skala risiko 

jatuh 

Pre Post Pre Post 

Ke 1 23 23 50 50 

Ke 2 18 12 40 40 

Ke 3 12 12 40 40 

 Berdasarkan data tabel di atas 

dapat disimpulkan adanya penurunan 

skala vertigo dan risiko jatuh hari 

pertama sampai dengan hari ketiga. Hasil 

studi kasus yang dilakukan di RSUD Dr. 

Moewardi diketahui bahwa sesudah 

dilakukan intervensi keperawatan dengan 

memberikan terapi fisik Brandt Daroff 

sebanyak 5-10x gerakan dalam satu hari 

selama 3 hari berturut-turut maka 

didapatkan hasil pengukuran skala 

vertigo dan skala risiko jatuh dari 23 

(skala vertigo sedang) serta 50 (skala 

risiko jatuh tinggi) menjadi 12 (skala 

vertigo ringan) serta 40 (skala risiko jatuh 

rendah).  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan pengkajian didapatkan 

masalah keperawatan risiko jatuh 

dibuktikan dengan gangguan 

keseimbangan.  

2. Intervensi dan implementasi yang 

diberikan yaitu identifikasi faktor 

risiko jatuh, hitung skala risiko jatuh 

menggunakan morse fall scale, 

gunakan alat bantu berjalan (kursi 

roda), berikan terapi fisik Brandt 

Daroff, anjurkan berkonsentrasi untuk 

menjaga keseimbangan. Terapi fisik 

Brandt Daroff diberikan 1x dalam 

sehari sebanyak 5-10x gerakan 

selama 3 hari. 

3. Setelah melakukan asuhan 

keperawatan, masalah keperawatan 

pada Ny. M teratasi sesuai dengan 

tujuan dan kriteria hasil yang 

ditetapkan.  

Saran 

 Pemberian terapi fisik Brandt 

Daroff sudah efektif dalam 

mengadaptasikan diri terhadap gangguan 

keseimbangan seperti vertigo. Penulis 

menyarankan pemberian terapi fisik 

Brandt Daroff untuk dilakukan secara 

mandiri oleh pasien karena terapi ini 

aman dilakukan tanpa pengawasan dari 

tenaga ahli. 
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