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ABSTRAK 

Cedera kepala adalah benturan fisik pada kepala yang mempengaruhi bagian otak 

menyebabkan kelainan pada kognitif, fisik dan fungsi psikososial baik secara sementara 

atau permanen yang disertai dengan adanya perdarahan atau tanpa perdarahan. Pasien 

cedera kepala sedang mengalami penurunan kesadaran akibat dari benturan keras yang 

menyebabkan pasien kekurangan suplai oksigen ke otak. Intervensi keperawatan yang 

efektif untuk meningkatkan GCS dan SPO2 pada pasien cedera kepala sedang adalah 

pemberian oksigenasi dan elevasi kepala 30°. Pemberian oksigenasi mampu membantu 

otak memperoleh suplai oksigen yang memadai. Peningkatan oksigen dapat ditunjang 

dengan elevasi kepala 30°, sehingga dapat secara efektif memperbaiki saturasi oksigen, 

menurunkan intensitas nyeri kepala akibat peningkatan tekanan intrakranial dan mencegah 

terjadinya perfusi jaringan serebral. Tujuan studi kasus ini adalah mengetahui adanya 

peningkatan GCS dan SPO2 dengan pemberian oksigenasi dan elevasi kepala 30° pada 

pasien cedera kepala sedang. Tindakan diberikan selama 1x6 jam di instalasi gawat darurat. 

Hasil studi kasus diperoleh data perbedaan yang bermakna nilai GCS dan saturasi oksigen 

pada pasien cedera kepala sedang setelah dilakukan 2 intervensi keperawatan secara 

bersamaan nilai GCS 12 menjadi 14 dan nilai SPO2 94% menjadi 98%. Pemberian 

oksigenasi dan elevasi kepala 30° mampu secara efektif meningkatkan tingkat kesadaran 

dan saturasi oksigen pada pasien cedera kepala sedang. 
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I. PENDAHULUAN 

Cedera kepala adalah 

terjadinya gangguan pada bagian 

otak diakibatkan oleh kekuatan atau 

benturan dari luar tubuh yang 

sifatnya lebih keras. Cedera kepala 

dapat disebut juga dengan head 

injury ataupun traumatic brain 

injury (Dawodu, 2016; Manley et al, 

2016). Cedera kepala 

mengakibatkan penderita 

mengalami penurunan kesadaran, 

kerusakan saraf, kerusakan 

pembuluh darah, pembendungan 

cairan otak, kecacatan permanen 

hingga kematian. Penyebab dari 

cedera kepala adalah kecelakaan 

lalu lintas, kecelakaan kerja, jatuh 

dari ketinggian, cedera saat 

berolahraga, kekerasan. Kecelakaan 

lalu lintas menjadi penyebab 

terbanyak di dunia pada kasus 

cedera kepala. 

World Health Organization 

(WHO) melaporkan bahwa 96 juta 

orang pertahun di dunia mengalami 

cedera kepala akibat dari kecelakaan 

lalu lintas dan yang banyak terjadi 

yaitu di negara berkembang 

(Ginting L, Kuat S, Renni A, 2020). 

Kejadian cedera kepala di 

dunia diperkirakan mencapai 

500.000 kasus (Kemenkes RI, 

2013). Di Amerika Serikat terjadi 

peningkatan sebanyak 1,7 juta 

penduduk setiap tahunnya.  WHO 

menyampaikan prevalensi cedera 

kepala kecelakaan lalu lintas di Asia 

Tenggara sebanyak 7500 kasus pada 

tahun 2017. Hasil Riset Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS) pada tahun 

2018 prevalensi kasus cedera kepala 

di Indonesia sebanyak 11.064 kasus. 

Provinsi Gorontalo menjadi provinsi 

dengan kasus cedera kepala tertinggi 

yaitu sebanyak 1.980 dan 

Kalimantan Selatan menjadi 

provinsi terendah yaitu 951 kasus 

pada tahun 2018. Provinsi Jawa 

Tengah menempati urutan ke-30 

kasus cedera kepala yaitu sebanyak 

1.294 di tahun 2018 (RISKESDAS, 

2018). 

Cedera kepala dua kali lebih 

sering terjadi pada laki-laki 

dibandingkan dengan perempuan. 

Hal ini disebabkan laki-laki lebih 

sering mengendarai sepeda motor 

(Khoiriyah K, Ardiananto H, 2019). 

Cedera kepala terjadi pada usia 

muda (5-14 tahun) sebanyak 2.494 

kasus, sedangkan pada usia 

produktif (>75 tahun) sebanyak 289 

kasus (RISKESDAS, 2018). 

Cedera kepala dibagi menjadi 

3 yaitu ringan, sedang, berat. Tanda 

gejala cedera kepala yaitu 

penurunan kesadaran, pusing atau 

sakit kepala yang berlebihan, mual 

muntah, dan lain-lain. CKB (Cedera 

Kepala Berat) dengan nilai GCS 

(Glasgow Coma Score) 8 atau 

kurang, CKS (Cedera Kepala 

Sedang) dengan nilai GCS 9-12 

dengan perubahan status mental 

yang terkait berlangsung 30 menit 

hingga 6 jam, sedangkan CKR 

(Cedera Kepala Ringan) dengan 

nilai GCS 13-15 (Freire MA, 2012).  

Skor GCS yang rendah pada 

pemeriksaan awal pasien cedera 

kepala akan berdampak pada hasil 

outcomes yang buruk (Ginting L, 

Kuat S, Renni A, 2020). 

Pemeriksaan GCS dilakukan dengan 

3 tes yaitu pengukuran respons 

mata, verbal dan motorik (Khoiriyah 

K, Ardiananto H, 2019). Penilaian 

GCS dapat dipengaruhi oleh 

penurunan suplai oksigen (O2) ke 

otak, terjadi trauma, adanya 

sumbatan dan pemenuhan cairan di 

otak.  

Oksigenasi adalah suatu 

proses untuk mendapatkan oksigen 

dan mengeluarkan karbon 

monoksida (CO2). Kebutuhan 

fisiologis oksigenasi merupakan 

kebutuhan dasar manusia yang 

digunakan untuk kelangsungan 



 

 

metabolisme sel tubuh,  

mempertahankan hidupnya dan 

aktivitas. Apabila lebih dari 4 menit 

orang tidak mendapatkan oksigen 

maka akan berakibat pada kerusakan 

otak yang tidak mampu diperbaiki 

atau mengakibatkan kematian 

(Kusnanto, 2016).  

Perubahan frekuensi 

pernapasan dapat menyebabkan 

saturasi oksigen dalam darah dan 

perfusi jaringan otak menurun. 

Perburukan kondisi pasien dengan 

cedera kepala dapat terjadi jika 

perfusi jaringan ke otak rendah, 

sehingga pasien memiliki outcomes 

yang buruk. Semakin tinggi suplai 

oksigen ke otak maka outcomes 

yang didapat pasien cedera kepala 

semakin baik (Ginting L, Kuat S, 

Renni A, 2020). 

Pemberian oksigenasi mampu 

membantu otak memperoleh suplai 

oksigen yang memadai. Saturasi 

oksigen normalnya yaitu antara 95% 

sampai 100% dan nilai kondisi 

abnormal yaitu < 95% (Aditya L, 

Riska D, 2020). Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 

March et al., (2014) peningkatan 

oksigen dapat ditunjang dengan 

elevasi kepala 30°, sehingga dapat 

secara efektif memperbaiki saturasi 

oksigen, menurunkan intensitas 

nyeri kepala akibat peningkatan 

tekanan intrakranial dan mencegah 

terjadinya perfusi jaringan serebral 

(Ginting L, Kuat S, Renni A, 2020). 

Elevasi Kepala adalah 

menaikkan kepala dari tempat tidur 

sekitar 30 derajat. Elevasi kepala 

30° dapat mempengaruhi saturasi 

oksigen pada pasien cedera kepala 

sedang karena mampu memfasilitasi 

peningkatan aliran darah ke serebral 

dan mampu memaksimalkan 

oksigenasi ke jaringan serebral. 

Pemberian elevasi kepala 30° 

mempengaruhi venous return 

menjadi maksimal sehingga aliran 

darah ke serebral menjadi lancar, 

meningkatkan metabolisme jaringan 

serebral dan memaksimalkan  

oksigenasi  jaringan  otak, sehingga 

otak dapat bekerja sesuai fungsinya 

(Hasan A, 2018). 

Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut maka penulis dapat 

merumuskan masalah “Bagaimana 

gambaran Asuhan Keperawatan 

Pasien Cedera Kepala Sedang 

Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Oksigenasi?”. Tujuan penulisan ini 

adalah mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan 

Cedera Kepala Sedang (CKS) dalam 

pemenuhan oksigenasi di instalasi 

gawat darurat. Manfaat penulisan 

studi kasus ini adalah Diharapkan 

Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi 

pengembangan ilmu pengetahuan 

kesehatan khususnya di bidang 

keperawatan dalam upaya 

penerapan dan sumber informasi 

terkait Asuhan Keperawatan pada 

Klien dengan Cedera Kepala Sedang 

(CKS). 

II. METODOLOGI 

a. Waktu dan Tempat Penelitian 

Studi kasus ini dilaksanakan 

pada tanggal 18 Februari 2021 

dengan waktu pengelolaan 1x6 

jam perawatan di ruang instalasi 

gawat darurat RSUD Ungaran. 

b. Jenis dan Teknik Pengambilan 

Data 

Studi kasus ini adalah untuk 

mengeksplorasikan masalah 

asuhan keperawatan pada pasien 

cedera kepala sedang dengan 

pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi. Data dikumpulkan 

dari hasil wawancara, observasi 

dan pemeriksaan fisik, dan 

dokumentasi. Etika studi kasus 

ini menggunakan surat 

permohonan responden,  

Informed Consent (Lembar 

persetujuan), tanpa nama 



 

 

(Anonimity), kerahasiaan 

(Confidentiality). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Studi kasus ini menggunakan 1 

orang sesuai subjek studi kasus 

dengan kriteria yang ditetapkan 

yaitu pasien cedera kepala sedang. 

a. Pengkajian 

Subjek bernama Sdr. F 

berusia 20 tahun, beragama 

islam, seorang mahasiswa, 

alamat pasien Kendal, dokter 

yang menangani dr. S. Subjek 

masuk IGD pada tanggal 18 

Februari 2021 pukul 15.50 WIB. 

Pasien dibawaa ke IGD setelah 

terjadi kecelakaan + 1 jam yang 

lalu. Pasien dibawa ke RS oleh 

petugas lalu lintas. Pasien 

mengalami penurunan 

kesadaran saat datang ke IGD. 

Terdapat luka robek pada bagian 

bibir atas dan lutut kiri. Terdapat 

luka lecet di jari-jari tangan dan 

pelipis. 

Pasien termasuk dalam triase 

kuning dengan hasil 

pemeriksaan tekanan darah: 

120/80 mmHg, nadi: 

106x/menit, respirasi rate: 

26x/menit, suhu: 36,1°C, SPO2: 

94%, kesadaran apatis, GCS 12 

(E3 V4 M5), reaksi pupil isokor. 

Pasien mengatakan sangat nyeri 

di bagian kepala. Pasien 

mendapat terapi injeksi 

ketorolac 30 mg, injeksi 

ranitidin 50 mg, injeksi 

citicoline 500 mg, injeksi 

mecobalamin dan ceftriaxone. 

b. Diagnosis Keperawatan 

Data subjektif: pasien 

mengatakan sangat pusing pada 

kepala seperti tertekan benda 

berat dan terasa cenat-cenut. 

Pasien sesekali merasa ingin 

mual. 

Data objektif: pasien sempat 

mengalami penurunan 

kesadaran, tekanan darah: 

120/80 mmHg, nadi: 

106x/menit, respirasi rate: 

26x/menit, SPO2: 94%, suhu: 

36,1°C, GCS 12 (E3 V4 M5). 

Hasil pemeriksaan CT scan 

cranium AP/ Lateral yaitu 

terdapat hematoma subdural 

akut dengan panjang 3 cm, lebar 

2 cm, dan kedalaman 3 cm. 

Berdasarkan analisa data 

yang didapatkan dari pasien, 

maka dapat dirumuskan 

prioritas masalah keperawatan 

yaitu risiko perfusi serebral 

tidak efektif berhubungan 

dengan cedera kepala (D.0017). 

c. Intervensi Keperawatan 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x6 jam 

maka diharapkan perfusi 

serebral meningkat dengan 

kriteria hasil (L.02014): tingkat 

kesadaran meningkat, tekanan 

intrakranial menurun, sakit 

kepala menurun, nilai rata-rata 

tekanan darah membaik. 

Intervensi keperawatan yaitu 

manajemen peningkatan 

tekanan intrakranial (I.06194). 

Tindakan yang dilakukan adalah 

monitor tanda dan gejala 

peningkatan TIK, monitor status 

pernapasan, berikan posisi 

elevasi kepala 30°, berikan 

oksigenasi nasal kanul 3 

liter/menit, pertahankan suhu 

tubuh normal, kolaborasi 

pemberian sedasi dan anti 

konvulsan jika perlu. 

d. Implementasi Keperawatan 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Ginting Luci et al., (2020) 

bahwa adanya peningkatan 

tingkat kesadaran pada pasien 

cedera kepala sedang dengan 

intervensi pemberian oksigen 

simple face mask 8-10 

liter/menit serta posisi elevasi 

kepala 30° mampu 

meningkatkan nilai GCS dari 



 

 

sebelum pemberian intervensi 

GCS skor 10 dan sesudah 

pemberian intervensi menjadi 

GCS skor 11 (Ginting L, Kuat S, 

Renni A, 2020).  

Penulis melakukan 

implementasi berdasarkan 

intervensi yang telah disusun 

dengan memperhatikan aspek 

tujuan dan kriteria hasil dalam 

rentang normal yang 

diharapkan. Tindakan 

keperawatan yang dilakukan 

penulis selama 1x6 jam hari 

kelolaan pada asuhan 

keperawatan Sdr. F dengan 

cedera kepala sedang diagnosa 

keperawatan risiko perfusi 

serebral tidak efektif 

berhubungan dengan cedera 

kepala. 

Implementasi keperawatan 

yang paling utama adalah 

memberikan posisi elevasi 

kepala 30° dan pemberian 

oksigen nasal kanul 3 liter/menit 

secara bersamaan. Pemberian 

posisi elevasi kepala adalah 

memberikan posisi dimana 

kepala lebih tinggi 

dibandingkan dengan posisi 

badan + 30° pada saat tubuh 

terlentang atau datar. 

Mengkolaborasi pemberian anti 

inflamasi injeksi Ketorolac 30 

mg, antibiotik Ceftriaxone 1 gr, 

dan vitamin saraf injeksi 

Citicoline 500 mg. 

Implementasi yang 

dilakukan pada pasien dengan 

risiko perfusi serebral tidak 

efektif dibuktikan dengan 

cedera kepala, didapatkan hasil 

bahwa nilai GCS meningkat dan 

nilai saturasi oksigen tercukupi. 

Setelah melakukan  pemberian 

oksigenasi dan elevasi kepala 

30° sesuai dengan SOP yaitu 

dengan memasangkan oksigen 

nasal kanul 3 liter/menit dan 

memposisikan kepala pasien 

sekitar 30°. Tingkat GCS dan 

SPO2 diobservasi sebelum dan 

sesudah tindakan tersebut 

diberikan. 

e. Evaluasi Keperawatan 

Pemberian oksigenasi dan 

elevasi kepala 30° penulis 

melakukan dua intervensi 

dilakukan secara bersamaan 

selama 1x6 jam. Nilai GCS 

sebelum pemberian tindakan 

yaitu 12 (E3 V4 M5) dan 

sesudah pemberian tindakan 

yaitu 14 (E3 V5 M6), nilai SPO2 

sebelum pemberian tindakan 

yaitu 94% dan sesudah 

pemberian tindakan yaitu 98%. 

Pemberian oksigenasi dan 

elevasi kepala 30° mampu 

secara efektif meningkatkan 

tingkat kesadaran dan saturasi 

oksigen pada pasien cedera 

kepala sedang. 

IV. KESIMPULAN  

a. Kesimpulan 

Pemberian oksigenasi dan 

elevasi kepala 30° mampu 

secara efektif digunakan pada 

pasien cedera kepala sedang 

dengan masalah keperawatan 

risiko perfusi serebral tidak 

efektif. Pemberian oksigenasi 

dan elevasi kepala 30° 

dilakukan secara bersamaan 

selama 1x6 jam di instalasi 

gawat darurat. Terdapat 

peningkatan yang bermakna 

pada tingkat kesadaran dan nilai 

saturasi oksigen pasien cedera 

kepala sedang. Nilai GCS 

sebelum pemberian 2 intervensi 

adalah 12 (E3 V4 M5) dan 

sesudah pemberian 2 intervensi 

keperawatan menjadi 14 (E3 V5 

M6). Nilai SPO2 sebelum 

pemberian 2 intervensi adalah 

94% dan setelah diberikan 2 

intervensi keperawatan menjadi 

98%. 



 

 

b. Saran 

Setelah penulis melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien 

dengan cedera kepala sedang, 

maka penulis akan memberikan 

usulan dan masukan yang positif 

khususnya di bidang kesehatan 

antara lain: 

1) Bagi Pasien 

Diharapkan dapat 

membantu dalam tatalaksana 

pasien cedera kepala sedang 

dengan menerapkan 

pemberian oksigenasi dan 

posisi elevasi kepala 30°. 

2) Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat 

menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang 

perkembangan ilmu 

keperawatan, terutama 

asuhan keperawatan pada 

pasien cedera kepala sedang 

dalam pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi. 

3) Bagi Penulis 

Diharapkan dapat 

menambah wawasan dan 

pengalaman tentang konsep 

penyakit serta 

penatalaksanaan asuhan 

keperawatan pada pasien 

cedera kepala sedang dalam 

pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi dan bisa 

mengembangkan kembali 

hasil studi kasus yang telah 

dibuat 

4) Bagi Rumah Sakit 

Rumah sakit khusunya 

RSUD Ungaran mampu 

menjadikan pemberian 

oksigenasi dan elevasi 

kepala 30° menjadi salah 

satu alternatif terapi non 

farmakologis untuk 

meningkatkan perfusi 

serebral pada pasien cedera 

kepala sedang berdasarkan 

pada jurnal kesehatan. 
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