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Abstrak 
 

Cerebrovaskuler Accident (CVA) Hemoragik atau Stroke hemoragik adalah stroke 

yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah dalam otak yang terjadi di daerah 

tertentu sehingga memenuhi jaringan otak, perdarahan ini disebabkan oleh adanya 

perdarahan di intra serebral atau perdarahan subarakhroid. Gejala utama yang muncul 

yaitu  hilang kesadaran,  terganggunya  saraf  sensori  maupun  motorik,  afasia  atau 

kehilangan bahasa dan peningkatan tekanan intrakranial. Salah satu penatalaksanaan 

keperawatan   pada   pasien   Cerebrovaskuler   Accident   (CVA)   Hemoragik   yaitu 

pemberian tindakan posisi head up elevasi 30
o  

. Pemberian posisi head up elevasi 

kepala 30
o 

dapat menfasilitasi aliran darah ke serebral dan memaksimalkan oksigenasi 

jaringan otak dengan cara memposisikan pasien berbaring dengan kepala diletakkan 

lebih tinggi dari jantung. Metode studi kasus ini menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi pada pasien yang mengalami Cerebrovaskuler Accident 

(CVA) Hemoragik di IGD RSUD Karanganyar dengan cara mengambil data melalui 

rekam medis pasien. Tujuan studi kasus ini untuk melaksanakan Asuhan Keperawatan 

pada pasien dengan kebutuhan oksigenasi. Waktu pengambilan kasus ini dilakukan 

pada tanggal 25 Februari 2020. Subjek studi kasus yaitu seorang pasien yang berumur 

72 tahun yang berjumlah 1 orang. Hasil yang diperoleh dari studi kasus ini menunjukan 

bahwa setelah dilakukan tindakan posisi head up elevasi kepala 30
o  

dalam 30 menit 

frekuensi saturasi oksigen pasien meningkat diikuti dengan tekanan darah menurun dan 

respiratory rate menurun. Pada pengkajian awal diperoleh SPO2   97% dan setelah 

dilakukan tindakan posisi head up elevasi kepala 30
o 

meningkat mejadi 99% sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pemberian tindakan posisi head up elevasi kepala 30
o 

dapat 

efektif dilakukan pada pasien Cerebrovaskuler Accident (CVA) Hemoragik dengan 

masalah pemenuhan kebutuhan oksigenasi. 
Kata Kunci : Cerebrovaskuler Accident (CVA) Hemoragik, Oksigenasi, Head up Elevasi Kepala 
30

o
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Abstract 

Cerebrovascular Accident (CVA) Hemorrhagic or hemorrhagic stroke is a stroke caused by 

the rupture of brain blood vessels in a certain area so that it fills the brain tissue. This 

bleeding is caused by intracerebral hemorrhage or subarachnoid hemorrhage. The main 

symptoms that appear are loss of consciousness, disruption of sensory and motor nerves, 

aphasia or loss of language, and increased intracranial pressure. One of the nursing 

management in hemorrhagic Cerebrovascular Accident (CVA) patients is giving 300 head-

up elevations. This action could facilitate blood flow to the cerebral and maximize 

oxygenation of brain tissue by positioning the patient's head higher than the heart. This case 

study used interview, observation, and documentation methods for hemorrhagic 

Cerebrovascular Accident (CVA) patients in the emergency room at Karanganyar Hospital 

by taking the patient's medical record data. This case study aimed to administer nursing care 

to patients with oxygenated requirements. The case was collected on February 25, 2020. 

The subject was a 72 years patient. The results of the post-head-up position 300 head-up 

elevations in 30 minutes showed an increase in the frequency of oxygen saturation, a 

decrease in blood pressure, and a respiratory rate. Initial assessment obtained SPO2 of 97% 

and post-action head up elevation position of 300 o to 99%. Therefore, it was inferred that 

the administration of the 300 head-up elevation position was effective in Hemorrhagic 

Cerebrovascular Accident (CVA) patients with problems meeting oxygenation needs.  

Keywords: Hemorrhagic Cerebrovascular Accident (CVA), Oxygenation Needs, 300 Head-

Up Elevation. 
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PENDAHULUAN 

 

Cerebrovaskuler Accident (CVA ) 

atau Stroke merupakan penyebab umum 

kematian ketiga di negera maju setelah 

penyakit kardiovaskuler dan kanker 

dengan prevelensi setiap   tahun   lebih   

dari   700.000   orang Amerika mengalami 

stroke, 25% diantaranya berusia dibawah 65 

tahun, 150.000 orang meninggal akibat stroke. 

Penyakit Cerebrovaskuler Accident 

(CVA) mempunyai   dampak   yang   besar 

terhadap kualitas hidup pasien. WHO 

mengestimasi peningkatan jumlah pasien 

Cerebrovaskuler Accident           (CVA) 

dibeberapa    negara    Eropa sebesar 1,1 juta 

pertahun pada tahun 2000 menjadi 1,5 juta 

pertahun pada tahun 2025. 

Pada    tahun    2018    Riset    Kesehatan 

Dasar atau Riskesdas melaporkan prevelensi 

CVA di Indonesia 12,10 per 1.000 penduduk 

dan   meningkat   dibandingkan   tahun   2013 

yang sebesar 8,3% per 1.000 penduduk 

sedangkan prevelensi     di      provinsi 

JawaTengah    sebesar 

3.986 kasus (17,91%). 
 

Stroke  atau  Cerebrovaskuler 

Ascident adalah kehilangan fungsi otak 

yang diakibatkan    oleh    berhentinya 

suplai darah keotak. Gangguan fungsi 

saraf pada stroke disebabkan oleh 

gangguan peredaran darah otak   non 

traumatik. 

 

Keadaan pasien  dengan stroke 

hemoragik  yang   berada   dalam kondisi 

gawat   darurat, peran perawat sangatlah  

penting  penanganan  di Instalasi  Gawat 

Darurat. 

Beberapa faktor resiko stroke antara lain: 

hipertensi, merokok, penyakit jantung, 

diabetes melitus, hiperliproteinuria, atrial 

fibrilasi. 

Aliran  darah  yang  tidak  lancar  pada 

pasien Cerebrovaskuler Accident      (CVA) 

mengakibatkan gangguan hemodinamik 

termasuk saturasi oksigen. Oleh karena itu 

diperlukan pemantauan dan penanganan yang 

tepat karena kondisi hemodinamik sangat 

mempengaruhi fungsi pengantaran oksigen 

dalam tubuh  yang ada pada akhirnya   akan 

mempengaruhi  fungsi jantung (Sunarto, 2015). 

Salah satu upaya untuk menekan angka 

kematian   dan   resiko  terjadinya   komplikasi 

akibat stroke adalah dengan memberikan 

tindakan elevasi kepala 

30
o          

yang  bertujuan  untuk  mencukupi 
 

oksigenasi otak. 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka   penulis  tertarik  untuk  mengambil 

kasus dengan judul: “Asuhan Keperawatan 

Pada Pasien Cerebrovaskuler   Accident 

(CVA) dalam   Pemenuhan   Kebutuhan 

Oksigen”. 

 

METODE 
 

Penelitian ini menggunakan 

metode     deskriptif     dengan     desain 

studi   kasus.   Penelitian   ini dilakukan 

di IGD RSUD Karanganyar. Adapun 

subjek penelitian ini adalah satu pasien 

Cerebrovaskuler Accident (CVA) 

dengan masalah pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi. 

 
 

HASIL PENELITIAN 
 

Berdasarkan   hasil   pengkajian    pada 

tanggal  25  Februari  2020  jam  10.40 

WIB didapatkan hasil keluhan utama 



keluarga  Tn.H  mengalami 

penurunan kesadaran, dilakukan 

pengkajian secera keseluruhan pada 

airway:   pasien   terdapat   sekret, pasien 

kesulitan untuk bernapas, terdapat bunyi 

suara napas ronchi. Breathing: terlihat 

pergerakan   dada.   irama   napas tidak 

teratur, terlihat adanya penggunaan otot 

bantu napas, RR 26x/menit. Circulation: 

TD:  190/100  mmhg,  nadi 

97x/menit,  SPO2   97%,  CRT  <3  detik, 

akral teraba hangat. Disability: kesadaran 

pasien apatis dengan nilai GCS E3V5M4, 

keadaan umum lemah. 

Hasil pemerikasaan penunjang: Hb 

abnormal  12.5  gr.dl,  leukosit  abnormal 

12.66 rb/ul, hematokrit abnormal 37.0%, 

neutrofil abnormal 86.6%, limfosit 

abnormal 18.9%, MxD abnormal 7.3%, 

RDW abnormal 12.0%, ureum abnormal 

26,2 mg/dl, creatinin abnormal 0.60 u/l, 

AST (SGOT) abnormal 34.4 u/l, gula 

darah abnormal 206 mg/dl. 

Hasil pemeriksaan CT-Scan 

didapatkan hasil perdarahan intracerebral 

bilateral vent III, IV. 

Hasil pemeriksaan EKG didapatkan 

hasil sinus tackycardy. 

Diagnosa keperawatan yang 

ditemukan adalah resiko perfusi serebral 

tidak efektif dibuktikan dengan hipertensi 

TD 190/100 mmhg. 

Intervensi yang dibuat 

berdasarkan diagnosaa keperawatan   

adalah pemantauan tekanan       

intrakranial   yaitu   dengan: 

identifikasi penyebab peningkatan TIK 

(edema, serebral, hipertensi), monitor 

peningkatan tekanan darah, monitor CO2  

dan pertahankan dalam rentan yang 

diindikasikan, monitor status  neurologis,      

pertahankan posisi kepala dan leher 

netral dan dokumentasikan pemantauan. 

Dalam melakukan intervensi 

penulis memfokuskan pada tindakan 

pertahankan posisi kepala dengan head 

up elevasi kepala 30
o
 

Setelah    dilakukan    tindakan 
 

selama 1x6 jam didapatkan evaluasi 

dengan menggunakan SOAP yaitu, 

Subyektif:   pasien   mengatakan pusing, 

pandangan kabur. Obyektif: TD: 

180/100 mmhg, nadi 88x/menit, RR 

28x/menit, SPO2  97%. Analisa: 

masalah belum teratasi. Planning: 

lanjutkan intervensi, pantau keadaan 

umum  dan  vital  sign,  pertahankan 

posisi  head  up  30
o
,  kolaborasikan 

 

dengan  dokter  untuk  pemberian terapi 

obat 

PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan   hasil    pengkajian 

pada  tanggal  22  Februari  2020  pukul 

10.40 WIB didapatkan keluhan dari 

keluarga pasien mengalami penurunan 

kesadaran. Penurunan kesadaran yang 

terjadi pada pasien tersebut dikarenakan 

adanya    perdarahan    di intrakranial 

hemorrage di thalamus dextra dengan lesi 

masuk intra sistem ventrikel lateralisasi 

bilateral ventrikel III, IV dan perdarahan 

intracerebri   bilateral   yang   disebabkan 



oleh tekanan darah tinggi yang masuk dalam 

riwayat penyakit pasien. Selain itu terdapat 

pemeriksaan vital sign meliputi TD:  190/100 

mmhg,  nadi  97x/menit,  RR 

28x/menit,  SPO2  97%,  akral  teraba  hangat 
 

CRT <3 detik. 

Meningkatnya tekanan darah disebabkan 

tidak terkontrolnya penyakit hipertensi yang 

diderita pasien selain itu pasien juga 

mengalami sesak napas yang disebabkan 

karena pecahnya pembuluh darah pada otak 

yang menyebabkan tersumbatnya aliran 

oksigen dan nutrisi  yang dialirkan bersama 

darah. 

Dalam  melakukan  pemenuhan 

kebutuhan       oksigenasi       pada       pasien 

Cerebrovaskuler Accident (CVA) dilakukan 

 
 

KESIMPULAN 
 
Pengkajian yang didapatkan pada kasus 

tersebut adalah pasien mengalami 

penurunan kesdaran dengan nilai GCS 

E3V5M4 

Diagnosa   keperawatan   yang   muncul 

pada kasus tersebut adalah resiko 

serebral tidak efektif dibuktikan dengan 

hipertensi (190/100 mmhg). 

Intervensi yang dilakukan berfokuskan 

pada pemberian posisi head up elevasi 

kepala 30
o
. 

Implementasi   dilakukan   selama  1x6 
 

jam diruang IGD RSUD Karanganyar 

dengan  melakukan  pemberian  posisi 

o
 

 

tindakan Head up elevasi kepala 30
o

 
head up elevasi 30 selama 30 menit. 

 

Maka penulis memfokuskan untuk 

mengatasi masalah oksigenasi tersebut dan 

melakukan intervensi sesuai dengan standar 

intervensi keperawatan indonesia,  

berdasarkan jurnal yang berfokus untuk 

mengatasi gangguan transfer oksigen atau 

penurunan cerebro blood flow dengan 

pemberian posisi elevasi kepala 30
o
. 

Tindakan  head  up  elevasi  kepala 30o 
 

 
dilakukan dengan memposisikan pasien 

terbaring dnegan kepala diletakkan lebih 

tinggi dari jantung yang bertujuan     untuk 

menfasilitasi    aliran darah ke serebral dan 

memaksimalkan   oksigenasi            jaringan 

otak   (Sunarto, 2015) 

Pemberian posisi elevasi kepala dapat 

memperbaiki    drainase    vena, perfusi 

serebral dan menurunkan tekanan 

intrakranial 

Evaluasi keperawatan yang didapatkan 
 

setelah dilakukan tindakan selama 1x6 

jam dengan menggunakan SOAP 

masalah resiko serebral tidak efektif 

dibuktikan dengan hipertensi belum 

teratasi . 

SARAN 
 

1.   Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Diharapkan RSUD Karanganyar 

dapat memberikan pelayanan 

kesehatan dan mempertahankan 

hubungan           kerja  sama   yang 

baik   antara   tim   kesehatan 

maupun  klien  serta  keluarga 

klien. Melengkapi sarana dan 

prasarana   yang   sudah            ada 

secara    optimal    dalam 

pemenuhan asuhan keperawatan 

pada pasien         Cerebrovaskuler 



Accident (CVA) Hemoragik 

khususnya. 

2. Bagi Institus Pendidikan  

Meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang    telah    berkualitas 

dengan      mengupayakan      aplikasi 

riset dalam setiap tindakan yang 

dilakukan. 

3.   Bagi Penulis 
 

Diharapkan dapat memberikan 

keefektifan tindakan posisi head up 

elevasi kepala 30
o 

pada pasien dan 

memberikan pengelolan selanjutnya. 

4.   Bagi Pembaca 
 

Diharapkan dapat memberikan 

kemudahan bagi pembaca untuk 

pengembangan ilmu khususnya ilmu 

keperawatan. 
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