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Abstrak 

 

 

Hydrosefalus adalah penumpukan cairan serebro spinal (CSS) secara aktif 

menyebabkan dilatasi system ventrikelota, yang disebabkan oleh 

ketidakseimbangan antara produksi absorsi CSS. Hydrosefalus didefinisikan 

sebagai suatu gangguan pembentukan aliran, maupun penyerapan dari cairan 

serebrospinal sehingga terjadi kelebihan cairan serebrosponal pada susunan saraf 

pusat, kondisi ini juga dapat diartikan sebagai gangguan hidrodinamik cairan 

srebrospinal. Pasien dengan hydrosefalus mengalami nyeri kepala karena adanya 

penekanan tekanan intrakranial. Terapi guide imagery bisa diberikan pada pasien 

hyrdrosefalus sebagai terapi non farmakologi untuk mengatasi nyeri. Tujuan 

dilakukan studi kasus ini adalah untuk mengaplikasikan asuhan keperawatan pada 

pasien hydrosefalus dalam pemenuhan kebutuhan aman dan keselamatan. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi 

kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien dengan masalah 

hydrosefalus dengan diagnosa nyeri akut. Hasil studi kasus ini menunjukan bahwa 

pengelolaan asuhan keperawatan pada klien hydrosefalus yang mengalami nyeri 

diberikan tindakan teknik guide imagery 15 menit selama 3 hari didapatkan hasil 

penurunan skala nyeri dari skala nyeri 5 menjadi skala nyeri 3. Tindakan guide 

imagery ini untuk menurunkan rasa nyeri. 

 

Kata kunci: Asuhan keperawatan pada pasien hydrosefalus dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan keselamatan, hydrosefalus, guide imagery. 
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PENDAHULUAN 

Hydrosefalus merupakan 

gangguan pada system saraf pusat. 

Hydrosefalus adalah suatu keadaan 

patologis otak yang terjadi akibat 

gangguan aliran cairan di dalam otak 

atau akumulasi cairan serebrospinal 

dalam ventrikel serebral,ruang 

subarachnoid, atau ruang subdural 

(Satyanegara, 2010). 

Menurut World Health 

Organitation (WHO) di Amerika 

Serikat, kejadian hydrosefalus 

keseluruhan sebesar 0,5-4 per 1.000 

kehidupan. Prevalensi hydrosefalus di 

dunia cukup tinggi, di Belanda 

dilaporkan terjadi sekitar 0,65 kasus 

per mil tahun dan di Amerika Serikat 

2 per mil per tahun. Sedangkan di 

Indonesia, mencapai 10 per mil per 

tahun menunjukan angka 4-5 % 

(WHO, 2013). 

Berdasarkan statistic Medical 

Record of Indonesia, pada tahun 

2014, pada tahun 2014 jumlah pasien 

penderita hydrosefalus dewasa 

berjumlah 115 orang. Lalu pada tahun 

2015 dari bulan januari sampai bulan 

mei jumlah pasien penderita 

hydrosefalus adalah 210 orang. Pada 

tahun 2016 meningkat menjadi 311 

orang (Rikedas, 2017). 

Pada remaja dan dewasa lebih 

sering disebabkan oleh 

toksoplasmosis. Hidrosefalus infantil 

46% adalah akibat abnormalitas 

perkembangan otak 50% karena 

perdarahan subaraknoid dan 

meningitis, dan kurang dari 4% akibat 

tumor fossa posterior. Secara 

internasional insiden hydrosefalus 

yang didapat juga tidak diketahui 

jumlahnya. Sekitar 100.000 shunt 

yang tertanam disetiap tahun di 

negara berkembang tetapi untuk 



informasi di daerah lain masih sedikit 

(Fitriyah, 2013). 

RSUD Dr. Moewardi 

merupakan salah satu rumah sakit 

yang memiliki prevalensi 

hydrosefalus pada pasien dewasa 

diantara usia remaja sampai dengan 

dewasa cukup banyak. Berdasarkan 

data dan informasi tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

studi kasus dengan melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien 

hydrosefalus dalam pemenuhan 

kebutuhan aman dan keselamatan di 

RSUD Dr. Moewardi. 

Hydrosefalus menyebabkan 

akumulasi berlebihan dari cairan 

serebrospinal (CSS) ke dalam system 

ventrikel sehingga mengalami 

perluasan, yang dapat menyebabkan 

kerusakan jaringan otak dan defisit 

neurologis yang lama kelamaan 

menjadi hydrosefalus (Corwin, 

2009). 

Dampak dari penyakit 

hydrosefalus itu sendiri berpengaruh 

terhadap sensorik dan motorik serta 

mengalami perawatan khusus seumur 

hidup. Akibat yang ditimbulkan dari 

hydosefalus yaitu nyeri kepala, 

kesadaran menurun, gelisah, mual, 

muntah, hiperfleksi seperti kenaikan 

tonus anggota gerak, gangguan 

perkembangan fisik dan mental, papil 

edema, ketajaman penglihatan akan 

menurun dan lebih lanjut dapat 

mengakibatkan kebutaan bila terjadi 

atrofi papila N.II.6 meskipun tidak 

didapatkan terdapat hiperfleksi 

seperti kenaikan tonus anggota gerak 

(Eva & Oktaria, 2017). 

Nyeri merupakan tanda gejala 

pada penederita hydrosefalus. Dalam 

kasus ini Pasien mengeluhkan nyeri 

kepala hebat seperti tertekan benda 



berat dan terkadang seperti ditusuk-

tusuk yang tak tertahankan hampir di 

seluruh bagian kepala. Nyeri adalah 

pengalaman sensorik dan emosional 

yang tidak menyenangkan akibat 

keruskan jaringan, baik aktual 

maupun potensial, atau yang 

digambarkan dalam bentuk kerusakan 

tersebut (Eva & Oktaria, 2017). 

Nyeri juga menyebabkan 

isolasi sosial, depresi dan perubahan 

konsep. Tanpa melihat sifat, pola asuh 

atau penyebabnya, nyeri yang tidak 

diatasi secara adekuat mempunyai 

efek yang membahayakan diluar 

ketidakamanan dan keselamatan yang 

disebabkannya. Kebutuhan akan 

keselamatan atau keamanan adalah 

kebutuhan untuk melindungi diri dari 

bahaya fisik. Kebutuhan keamanan 

terkait dengan konteks fisiologis dan 

hubungan interpersonal. Keamanan 

fisiologis berkaitan dengan sesuatu 

yang mengancam tubuh dan 

kehidupan seseorang. Ancaman itu 

bisa nyata atau hanya imajinasi 

misalnya : penyakit, nyeri, cemas dan 

sebagainya (Pusparini, 2017). 

Oleh karena itu peran perawat 

sangat diperlukan untuk membantu 

klien dan anggota keluarga dalam 

upaya mengatasi nyeri. Penting juga 

perawat memahami makna nyeri 

secara holistic pada setiap individu 

sehingga dapat mengembangkan 

stategi pelaksanaan nyeri selain 

pemberian analgetik yaitu terapi 

nonfarmakologi (Pusparini, 2017). 

Terapi non farmakologi 

diantaranya dengan melakukan 

manajemen nyeri yang terdiri dari 

teknik relaksasi. Relaksasi 

merupakan tindakan eksternal yang 

mempengaruhi respon internal 

individu terhadap nyeri. Manajemen 

nyeri dengan tindakan relaksasi 



mencakup latihan pernafasan 

diafragma, teknik relaksasi progresif, 

guide imagery dan meditasi 

(Pusparini, 2017). 

Penanganan pada nyeri dapat 

dilakukan dengan tindakan 

farmakologi & non farmakologi, 

salah satu tindakan non farmakologi 

adalah mengunakan guide imagery. 

Guide imagery adalah proses 

menggunakan kekuatan pikiran 

dengan mengarahkan tubuh untuk 

menyembuhkan diri memelihara 

kesehatan/ relaksasi melalui 

komunikasi dalam tubuh yang 

melibatkan semua indra (visual, 

sentuhan, pedoman, penglihatan, dan 

pendengaran) (Pusparini, 2017). 

Relaksasi dengan teknik guide 

imagery akan membuat tubuh rileks 

dan nyaman dalam tidurnya. Dengan 

melakukan nafas dalam secara 

perlahan tubuh akan menjadi 

rileks.perasaan rileks akan diteruskan 

ke hipotalamus untuk menghasilkan 

Corticotropin Releasing Factor 

(CRF). Selanjutnya CRF merangsang 

kelenjar pituitary untuk meningkatan 

produksi Proopioidmelanocortin 

(POMC) sehingga produksi 

enkhepalin oleh medulla adrenal 

meningkat. Kelenjar pituitary juga 

menghasilkan endhoprin sebagai 

neurotransmitter yang mempengaruhi 

suasana hati menjadi rileks. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwasanya 

teknik relaksasi guide imagery dapat 

mengurangi intensitas nyeri karena 

relaksasi dapat mengeluarkan 

neurohormon endorphine yang 

berhubungan dengan sensasi 

menyenangkan (Pusparini, 2017). 

Hasil penelitian dari Pusparini 

(2017) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara 

teknik guide imagery terhadap 



perubahan intensitas nyeri. 

Dikarenakan saat dilakukan teknik 

guide imagery dapat mengeluarkan 

neurohormon endorphine yang 

berhubungan dengan rasa 

menyenangkan dan akan membuat 

tubuh menjadi rileks sehingga dapat 

mengurangui intensitas nyeri.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan desain studi 

kasus. Penelitian ini dilakukan di 

RSUD Dr. Moewardi. Adapun subjek 

penelitian ini adalah pasien 

Hydrosefalus dengan masalah 

kebutuhan aman dan keselamatan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan proses yang dilakukan 

pada tanggal 26 Februari 2020 saat 

pengkajian dilakukan pasien 

mengeluhkan nyeri dibagian 

kepalanya. Dari hasil pengkajian 

nyeri didapatkan hasil subjek 

mengeluhkan nyeri saat beraktivitas  

dengan skala 4, nyeri seperti tertusuk-

tusuk, nyeri di bagian kepala, nyeri 

hilang timbul dan pasien tampak 

menahan nyeri. Berdasarkan hasil 

MSCT- Brain Kepala Kontras 

didapatkan hasil terdapat herniasi 

transcalvian pada region temporalis 

kiri. 

Pasien mempunyai riwayat pernah 

operasi di bagian kepalanya 

dikarenakan ada pembuluh darah 

yang pecah. Setelah kejadian tersebut 

pasien dijadwalkan kontrol untuk 

pemasangan tempurung kepala pada 

tanggal 25 Februari 2020 di poli 

RSUD Dr. Moewardi tetapi tidak bisa 

dilakukan dikarenakan terdapat cairan 

otak yang berlebih. 

Dari hasil studi, dapat diketahui 

bahwa saat pengkajian awal terhadap 

nyeri pasien dapat dilihat table 4.1 

berikut: 



Table 4.1 Tabel Skala Nyeri 

Visual Analog Scale (VAS) 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas 

diketahui bahwa skala nyeri pada Tn. 

Z adalah 4. Alat ukur yang digunakan 

untuk mengetahui skala nyeri ni 

dengan menggunakan VAS (Visual 

Analog Scale).  Dengan karakteristik 

skor tingkat nyeri sedang , 

berdasarkan hasil tersebut dapat 

diketahui dan disimpulkan bahwa 

pasien termasuk dalam kategori myeri 

sedang. 

Hasil dari data pengkajian dan 

observasi yang diperoleh, maka 

penulis merumuskan diagnosa 

keperawatan utama yaitu nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera 

fisiolgis dibuktikan dengan hasil 

MSCT-Brain kepala kontras  

Intervensi keperawatan yang telah 

disusun oleh penulis setelah melalui 

proses keperawatan dan penegakan 

diagnosa keperawatan di dapatkan 

tujuan dan kriteria hasil: setelah 

dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x8 jam diharapkan masalah 

nyeri dapat teratasi dengan kriteria 

hasil: keluhan nyeri menurun, 

meringis menurun, sikap protektif 

menurun, kesulitan tidur menurun. 

Rencana keperawatan yang dapat 

ditegakkan menurut SIKI yaitu: 

Manajemen nyeri (I.08238) 

identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, intensitas nyeri, 

identifiksali skala nyeri, berikan 

teknik non farmakologi untuk 

mengurangi rasa nyeri, dan anjurkan 

memonitor nyeri secara mandiri, 

Hari/Tanggal/Jam Skala nyeri 

Rabu, 26 Februari 

2020/ 

4 



kolaborasi pemberian analgetik jika 

perlu . 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x8 jam 

didapatkan evaluasi hari pertama 

Rabu 26 Februari 2020 pukul 14.00 

WIB dengan diagnosa keperawatan 

utama nyeri akut didapatkan data 

subjektif yaitu pasien mngatakan 

nyeri timbul saat P: Saat kepala 

digerakan, Q: seperti terbakar, R: di 

kepala, S: Skala nyeri 5, T: Hilang 

timbul , Pasien mengatakan lebih 

rileks setelah dilakukan relaksasi, 

Pasien mengatakan skala nyeri 

menjadi 4 setelah dilakukan relaksasi. 

Data Objektif Pasien tampak meringis 

menahan nyeri, Pasien tampak 

nyaman dan rileks setelah dilakuakn 

relaksasi. Dapat disimpulkan bahwa 

masalah pasien belum teratasi dan 

dilanjutkan dengan intervensi 

manajemen nyeri: identifikasi skala 

nyeri dan berikan teknik 

nonfarmokolgi untuk mengurangi 

rasa nyeri. Evaluasi hari kedua, 

Kamis 27 Februari 2020 pukul 13.00 

dengan diagnosa keperawatan utama 

nyeri akut didapatkan data subjektif 

yaitu pasien mngatakan nyeri timbul 

saat P: Saat kepala digerakan, Q: 

seperti terbakar, R: di kepala, S: Skala 

nyeri 5, T: Hilang timbul , Pasien 

mengatakan lebih rileks setelah 

dilakukan relaksasi, Pasien 

mengatakan skala nyeri menjadi 4 

setelah dilakukan relaksasi. Data 

Objektif Pasien tampak meringis 

menahan nyeri, Pasien tampak 

nyaman dan rileks setelah dilakuakn 

relaksasi. Dapat disimpulkan bahwa 

masalah pasien belum teratasi dan 

dilanjutkan dengan intervensi 

manajemen nyeri: identifikasi skala 

nyeri dan berikan teknik 

nonfarmokolgi untuk mengurangi 



rasa nyeri. Evaluasi hari ketiga Jum’at 

28 Februari 2020 dengan diagnosa 

keperawatan utama nyeri didapatkan 

data subjektif Pasien mengatakan 

nyeri timbul P: Saat kepala digerakan, 

Q: seperti terbakar, R: di kepala, S: 

Skala nyeri 4, T: Hilang timbul, 

Pasien mengatakan lebih rileks dan 

nyaman setelah dilakukan relaksasi, 

Pasien mengatakan skala nyeri 

menjadi 3 setelah dilakuakan 

relaksasi. Data Objektif Pasien 

tampak meringis menahan nyeri, 

Pasien tampak nyaman dan rileks. 

Tabel 4.2 Evaluasi Skala Nyeri 

Tn. Z 

Hari 

dan 

tangga

l 

Hasil Pengukuran 

Skala Nyeri 

Sebelu

m 

tindaka

n 

Setelah 

tindaka

n 

Rabu, 

26-02-

2020 

5 4 

Kamis

, 27-

5 4 

02-

2020 

Jum’at

, 28-

02-

2020 

4 3 

 

Berdasarkan pada table 4.2 di atas 

dapat diketahui bahwa pada hari 

pertama terdapat penurunan yaitu 

sebelum diberikan teknik guide 

imagery pasien mengatakan skala 

nyerinya 5, kemudian setelah 

diberikan teknik guide imagerypasien 

mengatakan skala nyerinya menjadi 

4. Pada hari kedua didapatkan hasil 

sebelum diberikan teknik guide 

imagery pasien mengatakan skala 

nyerinya 5, kemudian setelah 

diberikan teknik guide imagery 

pasien mengatakan skala nyeri 

menurun menjadi 4. Pada hari ketiga 

sebelum diberikan teknik guide 

imagery pasien mengatakan skala 

nyerinya 4 dan setelah diberikan 



teknik guide imagery pasien 

mengatakan skala nyeri menjadi 3. 

PEMBAHASAN  

Dari hasil pengkajian yang 

dilakukan oleh penulis didapatkan 

data subyektif pasien mengatakan 

mengeluhkan nyeri saat beraktivitas  

dengan skala 5, nyeri seperti tertusuk-

tusuk, nyeri di bagian kepala, nyeri 

hilang timbul dan data objektif  TD: 

120/80 mmH g, N: 96x/menit, RR: 

20x/menit, S: 36,70 C pasien tampak 

menahan nyeri. . Biasanya pasien 

dengan hydrosefalus mengalami nyeri 

hal ini dikarenakan adanya 

penumpukan cairan serebro spinal 

(CSS) secara aktif yang menyebabkan 

akumulasi CSS yang berlebihan pada 

satu atau lebih ventrikel atau pada 

ruang subaracnoid yang akan 

menyebabkan meningkatnya tekanan 

intra kranial (Budhi & Munir, 2017). 

Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh yesi 

pusparini tentang pengaruh guide 

imagery terhadap nyeri pada pasien 

cidera kepala ringan  yang 

menyatakan bahwa pasien  yang 

tekanan intrakaranialnya meningkat 

seperti penyakit hydrosefalus terdapat 

beberapa kondisi yang dapat 

mempengaruhi dan pasien 

mengeluhkan nyeri. 

KESIMPILAN 

1. Pengkajian pada pasien 

hydrosefalus didapatkan data 

subjektif: pasien mengatkan 

mengeluhkan nyeri saat 

beraktivitas  dengan skala 5, 

nyeri seperti tertusuk-tusuk, 

nyeri di bagian kepala, nyeri 

hilang timbul. Data objektif: 

pasien tampak menahan nyeri, 

TD: 120/80 mmH g, N: 



96x/menit, RR: 20x/menit, S: 

36,70 C. 

2. Diagnosa yang ditegakkan pada 

pasien hydrosefalus adalah yaitu 

nyeri akut berhubungan dengan 

agen pencederan fisiologis 

dibuktikan dengan hasil MSCT-

Brain kepala kontras. 

3. Intervensi keperawatan yang 

diberikan pada pasien 

hydrosefalus adalah manajemen 

nyeri (I.08238) : Observasi: 

Identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, dan intensitas 

nyeri, dentifikasi skala nyeri, 

Terapeutik: berikan teknik non 

farmakologis untuk mengurangi 

nyeri (guide imagery), Edukasi: 

anjurkan memonitor skala nyeri 

secara mandiri, Kolaborasi: 

kolaborasi pemberian analgetik 

jika perlu. 

4. Implementasi keperawatan yang 

diberikan pada pasien 

hydrosefalus yaitu dengan 

pemberian terapi non 

farmakologis guide imagery, 

mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

dan intensitas nyeri, 

menganjurkan menonitor skala 

nyeri secara mandiri. 

5. Evaluasi pada Tn.Z setelah 

dilakukan tindakan keperawatan 

pemberian terapi non 

farmakologi guide imagery  

didapatkan hasil akhir setelah 

3x8 jam dengan data subjektif: 

pasien mengatakan nyeri sudah 

berkurang dengan skala 3, pasien 

mengatakan lebih rileks setelah 

dilakukan relaksasi dengan data 

objektif: pasien tampak nyama, 

TD: 145/93 mmHg, N: 

98x/menit, RR: 20x/menit S: 370 



C. Pemberian terapi non 

farmakologis guide imagery pada 

Tn.Z dengan Hydrosefalus yaitu 

mampu mengurangi rasa nyeri 

dan skala nyeri dapat menurun 

dan m,asalah nyeri dapat teratasi. 

SARAN  

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat 

memfasilitasi akses dan bahan 

mengenai referensi khususnya 

dalam keperawatan medikal 

bedah dalam penanganan khusus 

hydrosefalus sehingga dapat 

menambahkan pengetahuan 

mahasiswa menegenai 

pemberian terapi non 

farmakologi guide imagery 

dalam pemenuhan kebutuhan 

aman dan keselamatan. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan rumah sakit 

dapat meningkatkan pelayanan 

kesehatan yang berkalitan 

dengan hydrosefalus dengan 

melakukan pemberian terapi non 

farmakologi guide imagery, serta 

sarana dan prasarana rumah sakit 

agar lebih baik. 

3. Bagi Perawat 

Perawat menentukan 

intervensi keperawatan yang 

tepat pada pasien dengan 

hydrosefalus untuk membantu 

memenuhi kebutuhan aman dan 

keselamatan. 

4. Bagi Penulis 

Untuk menambah 

pengetahuan, pemahaman dan 

pendalaman serta sebagai sarana 

untuk mengaplikasikan ilmu 

yang telah didapat selama 

perkuliahan terutama 

keperawatan. 
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