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ABSTRAK 

Cedera kepala ringan merupakan cedera kepala dimana nilai GCS pasien 

13-15, tidak kehilangan tingkat kesadaran, tidak ada laserasi dan tidak ada 

hematoma. Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan pada pasien cedera kepala 

ringan adalah pemberian oksigen dengan nasal kanul dan posisi head up 30° untuk 

melancarkan perfusi oksigen ke serebral sehingga membantu peningkatan status 

kesadaran dan pernafasan normal. Tujuan studi kasus adalah untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pada pasien Cedera Kepala Ringan dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi.  

Studi kasus ini menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi pada pasien yang mengalami cedera kepala ringan. Subjek studi kasus 

adalah satu orang pasien dengan Cedera Kepala Ringan dengan nilai Respiratory 

Rate dan SPO2 tidak normal diruang UGD Klinik Rifda Medica. Hasil studi 

menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien Cedera Kepala 

Ringan dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi dengan masalah keperawatan Pola 

Napas Tidak Efektif yang dilakukan tindakan pemberian oksigen dan posisi head 

up 30° selama 6 jam dengan evaluasi tiap 2 jam didapatkan hasil peningkatan SPO2 

dari 90% menjadi 96% dan penurunan Respiratory Rate dari 28x/menit menjadi 

20x/menit. Kesimpulan bahwa tindakan pemberian oksigen dan posisi head up 30° 

efektif dilakukan pada pasien cedera kepala ringan dengan RR dan SPO2 tidak 

normal. 

 

Kata Kunci : Cedera Kepala Ringan, Posisi Head Up 30°, SPO2, Respiratory Rate. 
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ABSTRACT 

Minor head injury is a head injury where the patient's GCS value is 13-15, 

there is no loss of consciousness, no lacerations and no hematoma. Nursing actions 

that can be carried out in patients with mild head injuries are giving oxygen with a 

nasal cannula and a 30° head-up position to improve cerebral oxygen perfusion so 

as to help improve the status of consciousness and normal breathing. The purpose 

of the case study is to describe the nursing for patients with mild head injury in 

Fulfilling Oxygenation Needs. 

This case study used interview, observation and documentation methods in 

patients with minor head injuries. The subject of the case study was one patient with 

a mild head injury with abnormal respiratory rate and SPO2 values in the ER at the 

Rifda Medica Clinic. The results of the study indicated that the management of 

nursing care in patients with mild head injury in fulfilling oxygenation needs with 

nursing problems Ineffective Breathing Patterns performed by giving oxygen and 

30° head up position for 6 hours with an evaluation every 2 hours the results of an 

increase in SPO2 from 90% to 96% and decreased Respiratory Rate from 

28x/minute to 20x/minute. The conclusion is that oxygen administration and 30° 

head up position are effective in mild head injury patients with abnormal RR and 

SPO2. 
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PENDAHULUAN 

Insiden cedera kepala adalah 

75-200 kasus/100.000 populasi yang 

mana kasus ini banyak terjadi pada 

laki-laki dengan kisaran usia 15-24 

tahun. Kasus cedera kepala 

menyumbangkan 50% kematian dari 

total kematian akibat cedera, dimana 

cedera merupakan penyebab utama 

kematian pada usia kurang dari 45 

tahun. Data dari WHO pada tahun 

2016  melaporkan  bahwa lebih dari 1, 

juta orang meninggal dengan 

diagnosa cedera kepala akibat 

kecelakaan lalu lintas dan jutaan 

lainnya terluka atau cacat (Kemenkes 

RI, 2016). 

Di Amerika Serikat, kejadian 

cedera kepala setiap tahun 

diperkirakan mencapai 500.000 kasus 

dengan prevalensi kejadian 80% 

meninggal dunia sebelum sampai 

rumah sakit, 80% cedera kepala berat, 

10% cedera kepala sedang dan 10 

cdera kepala berat (WHO, 2013). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2018, proporsi 

cedera kepala menurut provinsi Jawa 

Tengah 10%. Prevalensi cedera 

kepala di Rumah Sakit Dr. Moewardi 

Surakarta didapatkan data pada tahun 

2013 berkisar 253 orang dan 

mengalami peningkatan pada tahun 

2014 berkisar 522 orang. 

Cedera kepala termasuk 

gangguan pada otak yang bukan 

diakibatkan oleh suatu proses 

degeneratif ataupun kongenital, 

melainkan suatu kekuatan mekanis 

dari luar tubuh yang bisa saja 

menyebabkan kelainan pada aspek 

kognitif, fisik, dan fungsi psikososial 

seseorang secara sementara ataupun 

permanen dan berasosiasi dengan 

hilangnya ataupun terganggunya 

status kesadaran seseorang (Dawodu, 

2016; Manley dkk , 2016).  

Cedera kepala memiliki 

berbagai macam gejala termasuk 

perubahan tingkat kesadaran, defisit 

neurologis, perubahan tanda vital 

seperti perubahan pola napas, 

hipertensi, brakikardia, hipertermi, 

hipotermia, serta gangguan sensorik, 

penglihatan dan pendengaran 

(Smeltzer, 2013). 

Pemeriksaan awal yang 

dilakukan pada pasien cedera kepala 

adalah pemeriksaaan kesadaran atau 

Glasgow Coma Scale (GCS), dimana 

tingkat kesadaran pada pasien cedera 

kepala ringan adalah 13-15. GCS 

sendiri merupakan standar yang 

daapat digunakan untuk mengukur 

tingkat kesadaran pada pasien trauma 

kepala. Salah satu penyebab dari 

kerusakan otak adalah terjadinya 

cedera atau trauma kepala yang dapat 

mengakibatkan kerusakan struktur 

otak sehingga fungsi otak dapat 

terganggu, dan pada akhirnya dapat 

menyebabkan kesadaran menurun 

(Black & Hawks, 2014). 

Intervensi yang tepat 

dilakukan pada pasien cedera kepala 



ringan adalah pemberian oksigen 

dengan nasal kanul dan posisi head up 

30°.  Oksigenasi yang tepat pada 

pasien cedera kepala ringan adalah 

dengan menggunakan nasl kanul, 

sebab penggunaan nasal kanul dapat 

menekan tekanan parsial CO2 

sehingga dapat mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan intrakranial. 

Kemudian, untuk memaksimalkan 

oksigenasi perlu dilakukan 

pengaturan elevasi kepala lebih tinggi 

karena dapat memfasilitasi 

peningkatan aliran darah ke serebral, 

dimana pada posisi 30° terjadi 

peningkatan aliran darah keotak 

(cerebral blood flow) (Christopher B, 

et.al 2012).  

Pemberian oksigen melalui 

nasal kanul pada pasien cedera kepala 

ringan lebih efektif dikarenakan dapat 

menekan tekanan parsial CO2 

sehingga tidak terjadi peningkatan 

tekanan intracranial (Hendrizal, 

2014). Sementara untuk 

memaksimalkan pemberian oksigen 

maka diberikan posisi head up 30° 

sehingga respiratory rate dan saturasi 

oksigen dapat kembali normal karena 

adanya peningkatan aliran oksigen 

dalam darah ke otak (Suwandewi dkk, 

2015). Jadi penulis melakukan studi 

kasus mengenai pemberian oksigen 

nasal kanul dan posisi head up 30° 

pada pasien cedera kepala ringan 

dengan nilai respiratory rate dan 

saturasi oksigen tidak normal. Studi 

kasus ini bertujuan untuk mengetahui 

efektifitas pemberian oksigen nasal 

kanul dan posisi head up 30° terhadap 

respiratory rate dan saturasi oksigen 

pada pasien cedera kepala ringan di 

Klinik Rifda Medica Sragen. 

METODE 

Subjek studi kasus merupakan 

satu pasien cedera kepala ringan di 

UGD Klinik Rifda Medica Sragen 

dengan nilai respiratory rate dan 

saturasi oksigen tidak normal. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam studi kasus ini 

adalah dengan wawancara, 

dokumentasi dan lembar observasi 

sebelum dan sesudah nilai respiratory 

rate dan saturasi oksigen hasil dari 

intervensi nasal kanul dan posisi head 

up 30° yang dilakukan selama 6 jam 

dengan evaluasi setiap 2 jam. Alat 

yang digunakan adalah pulse 

oxymetri. 

HASIL 

 Responden studi kasus ini 

merupakan paien cedera kepala 

ringan dengan nilai respiratory rate 

dan saturasi oksigen tidak normal. 

Pasien dalam keadaan sesak napas. 

Sebelum dilakukan intervensi 

pemberian oksigen nasal kanul dan 

posisi head up 30° nilai respiratory 

rate  pasien adalah 28x/menit dan 

nilai saturasi oksigen adalah 90%. 

Pada pemberian intervensi yang 

pertama yaitu pada Selasa, 16 

Februari 2021 pukul 21.10 WIB 

respiratory rate pasien menjadi 

24x/menit dan saturasi oksigen 

menjadi 95%. Pada pemberian 

intervensi yang kedua pada Selasa, 16 



Februari 2021 pukul 23.00 WIB 

respiratory rate pasien menjadi 

22x/menit dan saturasi oksigen 

menjadi 96%. Pada pemberian 

intervensi yang ketiga yaitu Rabu, 17 

Februari 2021 pukul 01.00 WIB 

respiratory rate pasien menjadi 

20x/menit dan saturasi oksigen 

menjadi 96%. 

PEMBAHASAN 

 Hasil studi kasus ini 

didapatkan bahwa terdapat perubahan 

sebelum dan sesudah intervensi 

pemberian oksigen dengan nasal 

kanul dan posisi head up 30° kepada 

pasien cedera kepala ringan. Hasil 

dari pemberian intervensi 

menyatakan bahwa nilai respiratory 

rate pasien yang awalnya lebih dari 

normal yaitu 28x/menit menjadi 

20x/menit, sedangkan nilai saturasi 

oksigen yang awalnya kurang dari 

normal yaitu 90% menjadi 96%. 

Pemberian oksigen melalui nasal 

kanul pada pasien cedar kepala ringan 

merupakan intervensi yang tepat 

dikarenakan aliran oksigen melalui 

nasal kanul dapat menekan tekanan 

parsial CO2 sehingga mampu 

mencegah terjadinya peningkatan 

tekanan intracranial (Hendrizal, 

2014). Sementara pemberian posisi 

head up 30° ini dapat 

memaksimalkan aliran oksigen yang 

masuk kedalam tubuh, sehingga 

mampu memperlancar aliran oksigen 

dalam darah dan menjadikan saturasi 

oksigen pasien meningkat 

(Suwandewi dkk, 2015). 

 Menurut Christoper, B et all 

(2012) pemberian posisi head up 30° 

merupakan salah satu intervensi 

pendukung dalam pemberian 

intervensi oksigenasi karena mampu 

memaksimalkan terapi oksigen 

sehingga aliran darah ke otak 

meningkat. Hal tersebut juga 

didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Suwandewi, dkk 

(2015) bahwa pemberian posisi head 

up 30° dapat mencegah terjadinya 

cedera otak sekunder pada pasien 

cedera kepala karena kadar oksigen 

dalam otak yang tercukupi. Dengan 

demikian dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa inttervensi 

pemberian oksigen dengan nasal 

kanul dan posisi head up 30° efektif 

diberikan pada pasien cedera kepala 

ringan dalam pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

 Hasil studi kasus ini 

menunjukkan bahwa pemberian 

oksigen dengan nasal kanul dan posisi 

head up 30° pada pasien cedera 

kepala ringan efektif terhadap nilai 

respiratory rate dan saturasi oksigen. 

Keefektifan ini ditunjukkan dengan 

adanya penurunan nilai respiratory 

rate sebelum dilakukan intervensi 

yang awalnya adalah 28x/menit 

menjadi 20x/menit, selain itu 

keefektifan juga dapat dilihat dengan 

adanya peningkatan nilai saturasi 

oksigen dari 90% menjadi 96% 



setelah diberikan tindakan selama 6 

jam dengan evaluasi setiap 2 jam.  

Saran  

 Diharapkan intervensi 

pemberian oksigen nasal kanul dan 

posisi head up 30° dapat digunakan 

pada pasien cedera kepala ringan 

dalam pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi. 
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