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ABSTRAK 

Stroke atau cidera cerebrovaskuler merupakan hilangnya fungsi otak 

akibat berhenti atau berkurangnya suplai darah ke bagian otak sehingga 

menyebabkan gangguan fungsi syaraf lokal atau global, muncul secara mendadak, 

progresif dan cepat. Salah satu intervensi keperawatan pada pasien stroke yaitu 

terapi posisi head up 30
O
. Terapi elevasi kepala berdasarkan pada respon 

fisiologis merupakan perubahan posisi untuk meningkatkan aliran darah ke otak 

dan mencegah terjadinya peningkatan TIK. Peningkatan TIK adalah komplikasi 

serius karena penekanan pada pusat – pusat vital di dalam otak (herniasi) dan 

dapat mengakibatkan kematian sel otak. Pemberian posisi head up 30
O 

pada 

pasien stroke dapat memperbaiki status hemodinamik dengan memfasilitasi 

peningkatan aliran darah ke serebral dan memaksimalkan oksigenasi jaringan 

serebral. Tujuan studi kasus ini adalah untuk melaksanakan asuhan keperawatan 

pada pasien stroke dengan pemenuhan kebutuhan oksigenasi.  

Studi kasus ini menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi pada pasien yang mengalami stroke. Subjek studi kasus ini adalah 

seorang pasien yang berusia 52 tahun yang berjumlah 1 orang yang berada di IGD 

RSUD Ungaran. Hasil yang diperoleh dari studi kasus ini menunjukkan bahwa 

setelah diberikan tindakan terapi posisi head up 30
O
 selama 2 jam dan diobservasi 

setiap 30 menit saturasi oksigen pasien meningkat dari 95% menjadi 99%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi posisi head up 30
O
 efektif 

diberikan pada pasien stroke dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. 

Kata kunci : Stroke, Head Up 30
O
, Saturasi oksigen. 
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ABSTRACT 

Stroke or cerebrovascular injury is a loss of brain function due to cessation 

or reduced blood supply to parts of the brain, causing local or global nerve 

function disorders, appearing suddenly, progressively and rapidly. One of the 

nursing interventions for stroke patients is head up 30
O
 position therapy. Head 

elevation therapy is based on the physiological response of changing position to 

increase blood flow to the brain and prevent an increase in ICP. Increased ICP is a 

serious complication due to compression of vital centers in the brain (herniation) 

and may result in brain cell death. Giving a 30
O
 head-up position in stroke patients 

can improve hemodynamic status by facilitating increased cerebral blood flow and 

maximizing cerebral tissue oxygenation. The purpose of this case study is to carry 

out nursing in stroke patients by fulfiling oxygenation needs. 

This case study used interview, observation and documentation methods in 

patients with a stroke. The subject of this case study was a 52-year-old patient 

who was in the ER of Ungaran Hospital. The results obtained from this case study 

indicated that after being given the therapeutic action of the 30
O 

head up position 

for 2 hours and being observed every 30 minutes the patient’s oxygen saturation 

increased from 95% to 99%, so it can be concluded that the administration of the 

30
O
 head up position therapy is effective for stroke patients in meeting 

oxygenation needs. 

Key words : Stroke, Head Up 30
O
, oxygen saturation. 
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PENDAHULUAN 

Stroke adalah salah satu sindrom 

neurologi yang merupakan ancaman 

terbesar menimbulkan kecacatan dalam 

kehidupan manusia. Data International 

Classification Of Disease yang diambil 

dari National vital Statistics Report 

Amerika Serikat untuk tahun 2011 

menunjukkan rata – rata kematian akibat 

stroke adalah 41,4% dari 100.000 pasien. 

Kejadian stroke iskemik sekitar 80% dari 

seluruh total kasus stroke, sedangkan 

kejadian stroke hemorogik hanya sekitar 

20% dari seluruh total kasus stroke 

(Yayasan Stroke Indonesia, 2012). Stroke 

merupakan penyebab kematian nomor tiga 

dan penyebab kecacatan tertinggi di dunia. 

Stroke merupakan defisit neurologis yang 

mempunyai awitan tiba – tiba, berlangsung 

lebih dari 24 jam dan disebabkan 

gangguan serebrovaskuler. Stroke atau 

cidera cerebrovaskuler merupakan 

hilangnya fungsi otak akibat berhenti atau 

berkurangnya suplai darah ke bagian otak 

sehingga menyebabkan gangguan fungsi 

syaraf lokal atau global, muncul secara 

mendadak, progresif dan cepat (Alfianto, 

2015 ; Martina, 2017). 

Data Riskesdas pada tahun 2018 

menyatakan bahwa prevalensi stroke 

(permil) berdasarkan diagnosis dokter 

provinsi dengan penderita stroke tertinggi 

ada pada Provinsi Kalimantan Timur 

(14,7) dan terendah pada Provinsi Papua 

(4,1). Pada tahun 2018 sendiri Sulawesi 

Utara menempati urutan ke tiga tertinggi 

untuk penderita stroke di Indonesia. 

Penderita stroke di RSU GMIM Pancaran 

Kasih Manado pada Mei 2018 – Desember 

2018 sebanyak 251 kasus stroke, dan pada 

Januari 2019 – September 2019 diketahui 

bahwa jumlah kasus penyakit stroke di 

RSU GMIM Pancaran Kasih Manado 

sebanyak 504 kasus (RISKESDAS, 2018). 

Stroke terjadi ketika aliran darah 

pada lokasi tertentu di otak terganggu. 

Lokasi pada daerah yang kekurangan 

oksigen menjadi pusat dan menimbulkan 

gejala. Tipe dan beratnya defisit 

neurologik mempunyai gejala – gejala 

yang bervariasi tergantung dari bagian 

otak yang terkena (Tarwoto, 2013). Aliran 

darah yang tidak lancar pada pasien stroke 

mengakibatkan gangguan suplay oksigen 

sehingga perlu dilakukan pemantauan dan 

penanganan yang tepat. Pasokan oksigen 

yang kurang membuat terjadinya 

vasospasme arteri serebral dan aneurisma. 

Vasospasme arteri serebral adalah 

penyempitan pembuluh darah arteri 

cerebral yang kemungkinan akan terjadi 

gangguan hemisfer kanan dan kiri dan 

terjadi pula infark atau iskemik di arteri 

tersebut yang menimbulkan masalah 

keperawatan gangguan mobilitas fisik. 

Aneurisma adalah pelebaran pembuluh 

darah yang disebabkan oleh otot dinding di 

pembuluh darah yang melemah hal ini 

membuat di arachnoid (ruang antara 

permukaan otak dan lapisan yang 

menutupi otak) dan terjadi penumpukan 

darah di otak atau disebut hematoma 

kranial karena penumpukan otak terlalu 

banyak dan tekanan intrakranial 

menyebabkan jaringan otak berpindah atau 

bergeser yang dinamakan herniasi serebral 

(Nurarif dan Hardhi, 2015).  

Elevasi kepala berdasarkan pada 

respon fisiologis merupakan perubahan 

posisi untuk meningkatkan aliran darah ke 

otak dan mencegah terjadinya peningkatan 

TIK. Peningkatan TIK adalah komplikasi 

serius karena penekanan pada pusat – 

pusat vital di dalam otak (herniasi) dan 



dapat mengakibatkan kematian sel otak 

(Rosjid, 2014). Pengaturan elevasi kepala 

bertujuan untuk memaksimalkan 

oksigenasi jaringan serebral. Secara 

teoritis posisi telentang dengan disertai 

head up menunjukkan aliran balik darah 

dari bagian inferior menuju ke atrium 

kanan cukup baik karena resistensi 

pembuluh darah dan tekanan atrium kanan 

tidak terlalu tinggi, sehingga volume darah 

yang masuk (venous return) ke atrium 

kanan cukup baik dan tekanan pengisian 

ventrikel kanan (preload) meningkat, yang 

dapat mengarah ke peningkatan stroke 

volume dan cardiac output. Pasien 

diposisikan head up 30
O
 akan 

meningkatkan aliran darah ke otak dan 

memaksimalkan oksigenasi jaringan 

serebral (GM et al., 2014; Oktavianus, 

2014; Summers, D., Leonard, A., 

Wentworth, D., Saver, J.L., Simpson, J., 

Spilker, J.A., Hock, N., Miller, E., & 

Mitchell, 2009). Pemberian posisi head up 

30
O 

pada pasien stroke dapat memperbaiki 

status hemodinamik dengan memfasilitasi 

peningkatan aliran darah ke serebral dan 

memaksimalkan oksigenasi jaringan 

serebral (Sunarto, 2015). 

Saturasi oksigen adalah gambaran 

kecukupan oksigen dalam tubuh yang 

bertujuan untuk menentukan terapi yang 

tepat (Sunarto, 2015). Saturasi oksigen 

adalah presentase oksigen yang telah 

bergabung dengan molekul hemoglobin 

dimana oksigen bergabung dengan 

hemoglobin dalam jumlah yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan jaringan. 

Gambaran saturasi oksigen dapat 

mengetahui kecukupan oksigen dalam 

tubuh sehingga dapat membantu dalam 

penentuan terapi lanjut (Adi Husada, 

2017). 

Posisi kepala yang paling umum 

yaitu kepala dan tubuh ditinggikan 30 

derajat agar dapat mengontrol TIK, yaitu 

menaikkan kepala dari tempat tidur sekitar 

30 derajat. Tujuan untuk menurunkan TIK, 

jika elevasi lebih tinggi dari 30 derajat 

maka tekanan perfusi otak akan menurun. 

Dengan menggunakan elevasi kepala 

untuk memaksimalkan oksigenasi jaringan 

otak, posisi kepala yang lebih tinggi dapat 

memfasilitasi peningkatan aliran darah ke 

serebral dan memaksimalkan oksigenasi 

jarigan serebral (Summers, dkk., 2009). 

Berdasarkan latar belakang yang 

diuraikan tersebut, maka penulis tertarik 

untuk menyusun karya tulis ilmiah melalui 

aplikasi posisi Head Up 30
O
 terhadap 

peningkatan saturasi oksigen dalam 

meningkatkan aliran darah pada asuhan 

keperawatan stroke. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan desain quasi 

eksperiment one group pre test post test 

yaitu mengungkapkan hubungan sebab 

akibat dengan cara melibatkan satu 

kelompok subjek. Observasi yang 

dilakukan adalah penilaian saturasi 

oksigen dengan menggunakan pulse 

oxymetri. Sedangkan intervensi yang 

dilakukan adalah pemberian posisi head up 

30
O
 yaitu posisi kepala ditinggikan 30

O
 

dengan menaikkan kepala tempat tidur 

atau menggunakan ekstra bantal sesuai 

dengan kenyamanan pasien selama 30 

menit. Pada penelitian ini, diperhatikan 

masalah etika yang dapat muncul selama 

proses penelitian. Oleh karena itu, masalah 

etika yang ditekankan pada penelitian ini 

yang pertama adalah dengan Autonomy 

dengan memberikan Informed Consent. 

HASIL 



Responden dalam studi kasus ini 

merupakan seorang pasien yang 

mengalami stroke berusia 52 tahun. 

Berdasarkan hasil observasi terapi posisi 

head up 30
O
 yang dilakukan selama 2 jam 

dan diobservasi setiap 30 menit didapatkan 

hasil bahwa setelah dilakukan intervensi 

posisi head up 30
O
 saturasi oksigen pasien 

mengalami peningkatan, hal ini 

menunjukkan bahwa terapi posisi head up 

30
O
 efektif terhadap peningkatan saturasi 

oksigen yang dialami oleh pasien. 

Tabel 1. Tabel Saturasi Oksigen Setelah 

Dilakukan Terapi Posisi Head Up 30
O
 

Pada Tn. S Dengan Stroke 

 

PEMBAHASAN 

Hasil studi kasus ini menunjukkan setelah 

dilakukan tindakan terapi posisi head up 

30
O 

selama 2 jam dan diobservasi setiap 30 

menit didapatkan hasil saturasi oksigen 

pasien meningkat dari sebelumnya 95% 

menjadi 99%. Prosedur terapi posisi head 

up 30
O
 : memperkenalkan diri, 

menanyakan identitas pasien, 

menyampaikan tujuan terapi posisi head 

up 30
O
, menanyakan kesiapan pasien, 

memposisikan pasien pada posisi head up 

30
O
 selama 2 jam dan diobservasi setiap 

30 menit, setelah selesai memberikan 

terapi menanyakan bagaimana perasaan 

pasien setelah dilakukan terapi posisi head 

up 30
O
, kontrak waktu dengan pasien 

untuk memeriksa kondisi pasien setelah 

diberikan terapi posisi head up 30
O
. 

Tabel 1. Tabel Saturasi Oksigen Setelah 

Dilakukan Terapi Posisi Head Up 30
O
 

Pada Tn. S Dengan Stroke 

 

Berdasarkan hasil penilaian saturasi 

oksigen pada tabel diatas, diketahui bahwa 

setelah dilakukan intervensi terapi posisi 

head up 30
O
 selama 2 jam dan diobservasi 

setiap 30 menit menunjukkan bahwa 

saturasi oksigen pasien mengalami 

peningkatan 4% dari sebelumnya 95% 

menjadi 99%. 

Hal ini sesuai dengan teori (Affandi 

& Reggy, 2016) pemberian posisi head up 

30
O
 dapat memperbaiki drainase vena, 

perfusi serebral dan menurunkan tekanan 

intrakranial. Head up 30
O
 dapat 

menurunkan tekanan intrakranial melalui 

beberapa cara yaitu menurunkan tekanan 

darah, perubahan ventilasi, meningkatkan 

aliran vena melalui vena jugularis yang tak 

berkatub sehingga menurunkan volume 

darah vena sentral yang dapat menurunkan 

tekanan intrakranial. 
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Penelitian lainnya dilakukan oleh 

Kadir (2018) menunjukkan hasil ada 

pengaruh kepala elevasi 30
O 

terhadap 

saturasi oksigen pada pasien stroke 

hemoragik, dimana pada saat posisi 

supinasi saturasi oksigen 96% sedangkan 

saat kepala di elevasi 30
O
 selama 30 menit 

saturasi oksigen meningkat menjadi 98% 

(Kadir, 2018). 
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