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Abstract 

 

Minor head injury is an injury or trauma to the head and brain that can have 

an impact on brain function. The impact of this condition is usually temporary and is 

accompanied by headaches and disturbances in a person's memory, balance, 

coordination, and concentration. The basic method used in patients with mild head 

injuries is to provide a sense of security and comfort through finger gripping therapy. 

The purpose of this case study is to find out the description of nursing care in patients 

with mild head injuries in meeting the needs for safety and comfort: pain 

This type of research is descriptive using a case study approach. The subject 

of this case study is 1 patient at the ER Clinic Rifda Medica Gondang, Sragen. The 

results of the case study showed that the management of nursing in patients with mild 

head injury in terms of fulfilling a sense of security and comfort is given the 

intervention of giving finger grip therapy with a time of 15 minutes there is a 

decrease in pain levels from 6 to 4. This shows that the provision of finger grip 

therapy is effective for mild head injury patient with nursing problems, disturbance of 

sense of security and comfort: pain.  
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Abstrak 

 

Cidera kepala ringan adalah cidera atau trauma pada kepala dan otak yang 

dapat memberikan dampak pada fungsi otak. Dampak kondisi ini biasanya hanya 

sementara dan disertai dengan sakit kepala serta gangguan pada memori, 

keseimbangan, koordinasi, serta konsentrasi seseorang. Metode dasar yang dilakukan 

pada pasien cidera kepala ringan adalah dengan memberikan rasa aman dan nyaman 

melalui terapi genggam jari. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pada pasien cidera kepala ringan dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman : nyeri  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Subjek studi kasus ini 1 orang pasien di UGD Klinik Rifda Medica 

Gondang, Sragen. Hasil studi kasus menunjukan bahwa pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien cidera kepala ringan dalam masalah pemenuhan rasa aman 

dan nyaman diberikan intervensi pemberian terapi genggam jari dengan waktu 15 

menit terjadi penurunan tingkat nyeri dari 6 menjadi 4. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian terapi genggam jari efektif dilakukan pada pasien cidera kepala ringan 

dengan masalah keperawatan gangguan rasa aman dan nyaman : nyeri.  

 

Kata kunci : genggam jari, cidera kepala ringan  
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PENDAHULUAN  

Cidera kepala ringan dapat 

disebabkan karena pukulan secara 

langsung baik benda tajam maupun 

tumbul, kecelakaan, dan peluru. Cidera 

kepala ringan adalah cidera atau 

trauma pada kepala dan otak yang 

dapat memberikan dampak pada fungsi 

otak. Dampak kondisi ini biasanya 

hanya sementara dan disertai dengan 

sakit kepala serta gangguan pada 

memori, keseimbangan, koordinasi, 

serta konsentrasi seseorang. (Iskandar, 

2017). Cidera kepala ringan terjadi 

ketika benturan keras, terutama yang 

langsung mengenai kepala akibat dari 

cidera kepala ringan antara lain nyeri 

kepala, vertigo, depresi, gangguan 

konsentrasi dan perdarahan. (Haryono, 

Utami. 2019).  

World Health Organization 

(WHO) menyatakan bahwa kecelakaan 

lalu lintas jalan menewaskan 1,25 juta 

orang diseluruh dunia pada tahun 2018 

dan melukai hingga 50 juta lebih. 

Angka kematian akibat cedera lalu 

lintas jalan 2,6 kali lebih dinegara-

negara berpenghasilan lebih (24,1 

kematian per 100 000 penduduk) dari 

pada negara-negara berpenghasilan 

tinggi (9,2 kematian per 100 000 

populasi), meskipun tingkat 

kepemilikan kendaraan lebih rendah di 

Indonesia negara-negara 

berpenghasilan rendah (WHO 2018). 

Insiden cidera kepala di Indonesia 

pada tahun 2018 ditemukan 2,2% 

diantara negara-negara lain. Prevelensi 

cidera kepala tertinggi ditemukan 

diprovinsi Sulawesi Utara (3,5%), dan 

terendah di Jambi (1,1%). Pada tahun 

2018 cidera disebabkan faktor rumah 

dan lingkungan mencapai 31,4% 

(Riskesdas, 2018). Riskesdas 2018 

pada provinsi Jawa Tengah 

menunjukkan kasus cidera kepala 

sebesar 7,7% yang disebabkan oleh 

kecelakaan sepeda motor adalah 

40,1%. Cidera kepala mayoritas sering 

terjadi oleh kelompok umur dewasa 

yaitu sebesar 38,8% dan lanjut usia 

(lansia) sebesar 13,3% dan anak – 

anak sebesar 11,3% (Depkes, 2018). 

Nyeri merupakan pengalaman yag 

tidak menyenangkan baik sensorik 

maupun emosional yang diakibatkan 

oleh kerusakan jaringan otak (Kusuma 

& Anggraeni, 2019). Mekanisme 

timbulnya nyeri didasari oleh proses 

multiple yaitu nosissepsi, sensitisasi 

parifer, ektopik, reorganisasi struktual, 

dan menurunan inhibisi. Antara 

stimulus cidera jaringan dan 

pengalaman subjektif nyeri terdapat 

empat proses : transduksi, transmisi, 

modulasi, dan persepsi. (Bahrudin, 

2017) 

Teknik geggam jari adalah bagian 

dari teknik Jyutsu Jin Shin. Jyutsu Jin 

Shin adalah akupresur jepang. Bentuk 

seni yang mengunakan sentuhan 

tangan dan bernafas sederhana untuk 

menyeimbangkan energi dalam tubuh 

dan berharap nyeri akan berkurang, 

tangan (jari tangan dan telapak tangan 

adalah alat sederhana yang mampu dan 

ampuh untuk menyelaraskan dan 

membawa tubuh kedalam 

keseimbangan  (Hill, 2011).  

Hasil penelitian yang dilakukan 

Budiya Rahman dan Nor Khalilati, 

(2018) didapatkan pengaruh genggam 



jari terhadap cidera kepala ringan 

dengan membandingkan hasil sebelum 

dan sesudah tindakan terapi genggam 

jari dilakukan. Hasil rata – rata skala 

nyeri sebelum diberikan intervensi 

yaitu 3,50. Dan setelah diberikan 

intervensi menjadi 1,45. Penelitian ini 

membuktikan adanya pengaruh terapi 

ganggam jari terhadap nyeri pada 

cidera kepala ringan di unit gawat 

darurat rumah sakit umum brigadier H 

Hasan Basry Kandangan (2018). 

Setelah diberikan terapi genggam jari 

nyeri pasien berkurang dari skala 6 

menjadi 4, dari data tersebut terbukti 

bahwa terapi genggam jari dapat 

menurunkan tingkat nyeri dan 

membantu mengurangi rasa nyeri. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah 

diskriptif dengan menggunakan 

metode pendekatan studi kasus. Studi 

kasus adalah penelitian yang 

mencakup pengkajian bertujuan 

memberikan gambaran secara 

mendetail mengenai latar belakang, 

sifat maupun karakter yang ada dari 

suatu kasus, dengan kata lain bahwa 

studi kasus memusatkan perhatian 

pada suatu kasus secara intensif dan 

rinci (Nursalam, 2016). Studi kasus ini 

untuk mengeksplorasi masalah Asuhan 

Keperawatan pada pasien cidera 

kepala ringan dalam pemenuhan rasa 

aman dan nyaman : nyeri. 

Subjek dalam studi kasus Asuhan 

keperawatan pada pasien cidera kepala 

ringan dalam pemenuhan rasa aman 

dan nyaman : nyeri yaitu Studi kasus 

ini dipilih 1 orang sebagai subjek studi 

kasus yaitu sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Tempat penelitian 

pada studi kasus ini telah dilaksanakan 

di ruang UGD Klinik Rifda Medica 

Godang, Sragen. Studi kasus ini telah 

dilakukan pada tanggal 16 Februari 

2021 Jam 21.05 WIB sampai dengan 

Jam 22.15 WIB. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Hasil pengkajian didapatkan data  

terhadap Tn. C dengan cidera kepala 

ringan di UGD Klinik Rifda Medica 

Gondang, Sragen menggunakan 

metode autoanamnesa dan 

alloanamnesa. Autoanamnesa adalah 

anamnesa yang dilakukan langsung 

pada pasien karena pasien mampu 

melakukan tanya jawab, dan 

Alloanamnesa adalah anamnesa yang 

dilakukan kepada keluarga pasien yang 

mengetahui tentang pasien. Pengkajian 

dimulai dari identitas pasien, identitas 

penanggung jawab, pemeriksaan fisik, 

riwayat kesehatan pasien. Pada tahap 

pengkajian Tn. C (pasien) mengatakan 

nyeri post kecelakaan, P : nyeri timbul 

karena adanya luka robek akibat 

kecelakaan, Q : nyeri terasa seperti 

tersayat, R : nyeri pada kepala bagian 

atas, S : skala nyeri 6, T : nyeri hilang 

timbul. Hasil vital sign : TD : 130/80 

mmHg, Nadi : 85x/menit, RR : 

20x/menit, Suhu : 36℃, SpO2 : 97%, 

GCS : 15 (E4V5M6), dengan kesadaran 

Composmentis. Dari hasil pengkajian 

didapatkan cidera kepala rigan, cidera 

kepala adalah trauma terhadap kepala 

baik langsung maupun tidak langsung 

yang menyebabkan luka pada kulit 



kepala, tengkorak dan otak (Brunner & 

Suddarth, 2013).  

 Didaptkan data subjektif pasien 

mengatakan nyeri disebabkan karena 

post kecelakaan, pasien mengatakan 

nyeri seperti tersayat, nyeri pada 

bagian kepala atas, pasien mengatakan 

skala nyeri 6 dan nyeri hilang timbul. 

Nyeri akut adalah pengalaman 

sensorik atau emosional yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan 

actual atau fungsional, dengan onset 

mendadak atau lambat dan 

berintensitas ringan atau berat yang 

berlangsung kurang dari 3 bulan (Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI, 2016).  

 Diagnosis keperawatan yang 

ditegakkan berdasarkan hasil 

pengkajian yaitu nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencidera 

fisik (D.0077), kondisi dimana pasien 

merasakan nyeri pada luka robek 

berukuran 7x1x0,5 cm pada kepala 

bagian atas setelah mengalami 

kecelakaan ekspresi wajah nyeri 

(meringis kesakitan), mengekspresikan 

perilaku gelisah, fokus pada diri 

sendiri, sikap melindungan area nyeri 

dan sikap tubuh melindungi. Nyeri 

muncul dari kerusakan jaringan yang 

nyata atau menunjukkan kerusakan 

jaringan (Maryunani, 2010). 

 Intervensi pada studi kasus ini 

berfokus pada diagnose keperawatan 

nyeri akut (D.0077) dengan tujuan 

umum setelah dilakukan tindakan 

selama 1x8 jam diharapkan tingkat 

nyeri berkurang (L. 08066) dengan 

kriteria hasil tekanan darah 

membaik,keluhan nyeri menurun, 

identifikasi skala nyeri, beri tindakan 

non farmakologi untuk mengurangi 

rasa nyeri terapi genggam jari, jelaskan 

strategi meredakan nyeri, kolaborasi 

dengan dokter untuk pemberian 

analgesik.  

 Teknik relaksasi genggam jari 

adalah teknik relaksasi dengan jari – 

jari dengan aliran energi meridiam 

yang terletak pada jari – jari kita 

(Rahman & Khalilati, 2019). Tindakan 

pemberian terapi genggam jari untuk 

mengurangi tingkat nyeri terapi 

diberikan selama 15 menit. Terapi 

genggam jari dipercaya dapat 

menurunkan nyeri dengan 

menghasilkan implus yang dikirim 

melalui serabut saraf aferon non-

nosiseptif. Serabut saraf non-nosiseptif 

menyebabkan “gerbang” tertutup 

sehingga stimulus ke korteks serebral 

terlambat atau dikurangi karena 

stimulusasi yang berlawanan dari 

terapi genggam jari. Hal ini membuat 

intensitas nyeri akan berubah atau 

mengalami modulasi karena stimulus 

terapi genggam jari lebih awaldan 

lebih banyak sampai ke otak 

(Pinandita, 2012 dalam Astrid, Nola, 

dan Djemi, 2016).  

 Implementasi yang dilakukan 

penulis sudah sesuai dengan intervensi 

dan jurnal yang digunakan oleh 

penulis, yaitu terapi genggam jari 

setelah menyusun intervensi penulis 

melakukan implementasi keperawatan 

pada Tn. C tindakan pertama 

mengidentifikasi lokasi, karakteristik, 

frekuensi,durasi, dan kualitas nyeri. 

Tindakan yang kedua memberikan 

tindakan non farmakologi dengan 

terapi genggam jari. Terapi genggam 



jari yaitu teknik relaksasi dengan jari – 

jari dengan aliran energi meridian 

yang terletak pada jari – jari kita 

(Rahman & Khalilati, 2019). 

Implementasi  dilakukan dengan cara 

menciptakan situasi ruangan atau 

lingkungan yang nyaman, atur posisi 

yang nyaman, genggam jari dari ibu 

jari sampai jari kelingking dalam 

waktu 15 menit dengan mengatur 

nafas dengan rileks dengan hasil skala 

nyeri menurun dari 6 menjadi 4. 

Tindakan ke tiga menjelaskan 

penyebab, pemicu, dan periode nyeri, 

tindakan ini bertujuan untuk 

memberikan penjelasan pada pasien 

tentang penyebab, pemicu, dan periode 

nyeri. Tindakan selanjutnya 

mengkolaborasikan dengan dokter 

pemberian obat analgesik untuk 

mengurangi rasa nyeri.  

Hasil studi kasus, dapat 

dibuktikan dengan indikator pada 

lembar observasi pengkajian nyeri 

pada tabel berikut : 
Hari / 

Tanggal 

/ Jam 

Skala 

Sebelum 

Skala 

Sesudah 

Selasa, 

16 

Februari 

2021  

21.45 

WIB 

Skala 6 Skala 4 

 Hasil evaluasi yang didapatkan 

pada Tn. C (75 tahun) yaitu didapatkan 

data subjektif : pasien mengatakan 

nyeri dan pusing berkurang, P : Nyeri 

akibat luka robek berkurang, Q : Nyeri 

terasa seperti tersayat berkurang, R : 

Nyeri terasa pada area kepala bagian 

atas, S : Skala nyeri 4, T : Nyeri hilang 

timbul, data objektif Gelisah menurun, 

meringis menurun, sikap protektif 

menurun, TD : 120/80 mmHg, SPO2 : 

97%, MAP : 93mmHg, RR : 

20x/menit, Luka robek pada kepala 

berukuran 7x1x0,5cm, Heating dalam 

4 dan luar 11 jahitan. Data assessment 

masalah belum teratasi, data planning 

lanjutkan intervensi yaitu kajin 

karakteristik nyeri (P, Q, R, S, T), 

berikan terapi genggam jari, dan berian 

terapi analgesik. 

 Analisa pasien dapat melakukan 

terapi genganggam jari sendiri pada 

saat nyeri timbul dengan waktu yang 

sama yaitu selama 15 menit, dan 

keluarga mampu menerima informasi 

yang telah disampaikan penuis.  

KESIMPULAN  

 Setelah penulis melakukan proses 

keperawatan dari pengkajian, 

penegakkan diagnosis keperawatan, 

intervensi keperawatan, implementasi 

dan evaluasi pada pasien cidera kepala 

ringan dalam pemenuhan rasa aman 

dan nyaman : nyari di ruang UGD 

Klinik Rifda Medica Gondang, Sragen, 

Jawa tengah, kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut :  

1. Pengkajian 

 Hasil dari pengkajian Tn. C 

pada tanggal 16 Februari 2021 

pukul 21.00 WIB, di dapatkan data 

subjektif pasien mengatakan nyeri 

dari kecelakaan dan terbentur jalan 

pada kepala bagian atas, kepala 

pusing, lemas, dan mual, P 

(Provokatif) pasien mengatakan 



nyeri akibat luka robek setalah 

kecelakaan, Q (Qualitatif) nyeri 

terasa seperti tersayat, R (Region) 

nyeri pada kepala bagian depan, S 

(Skala) Skala 6, T (Time) nyeri 

terasa hilang timbul. Data objektif 

didapatkan hasil pasien tampak 

menahan nyeri dan meringis 

kesakitan, pasien tampak protektif 

dengan menghindari letak rasa 

nyeri, pemeriksaan tanda-tanda 

vital TD : 130/80 mmHg, Nadi : 

85x/menit, Respirasi : 20x/menit, 

Suhu : 36℃.  

2. Diagnosa Keperawatan  

 Dari hasil pengkajian masalah 

keperawatan yaitu nyeri akut 

berhubungan dengan agen 

pencideran fisik (D.0077).  

3. Intervensi Keperawatan  

 Hasil intervensi yang dilakukan 

pada pasien dengan masalah 

keperawatan yang muncul adalah 

nyeri akut yang berhubungan 

dengan agen pencidera fisik 

dengan tujuan setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 1x8 

jam, diharapkan masalah pasien 

dapat teratasi dengan kriteria hasil 

tingkat nyeri menurun (L. 08066) 

tekanan darah membaik, mual 

menurun, meringis menurun, sikap 

protektif menurun, dan keluhan 

menurun, manajemen nyeri 

identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas 

intensitas, berikan non 

farmakologis terapi genggam jari 

untuk mengurangi rasa nyeri, 

jelaskan periode dan pemicu nyeri, 

kolaborasi dengan dokter 

pemberian analgesik. 

4. Implementasi Keperawatan  

 Asuhan keperawatan yang 

dilakukan pada pasien Tn. C 

dengan cidera kepala ringan 

diruang UGD Klinik Rifda Medica 

Gondang, Sragen telah sesuai 

dengan yang penuis tetapkan. 

Penulis menekankan pada 

pemberian terapi genggam jari 

untuk menurunkan nyeri pada 

pasien yang mengalami rasa nyeri 

karena cidera kepala,dan 

melakukan monitoring nyeri 

sebelum dan sesudah dilakukan 

terapi genggam jari, guna untuk 

mengetahui keefektifan pemberian 

terapi genggam jari. Dengan skala 

nyeri 6 menjadi 4  

5. Evaluasi keperawatan  

 Evaluasi tindakan yang 

didapatkan selama 8 jam 

didapatkan hasil subjektif : pasien 

mengatakan lebih nyaman dan 

nyeri berkurang. P : nyeri akibat 

luka robek berkurang, Q : nyeri 

terasa tersayat berkurang, R : nyeri 

terasa pada area kepala bagian atas, 

Skala nyeri : 4 (Ringan), T : nyeri 

hilang timbul. Objektif : gelisah 

menurun, meringis menurun, sikap 

protektif menurun, tekanan darah 

120/80 mmHg, SPO2 97%, MAP93 

mmHg, RR 20x/menit, luka robek 

pada kelapa atas berukuran 

7x1x0,5cm, heating dalam 4 luar 

11 jahitan.  

 

SARAN  

1. Bagi institusi pelayanan 

kesehatan  

 Diharapkan rumah sakit 

khusunya Klinik Rifda Medica 

Gondang, Sragen dapat 



memberikan pelayanan 

kesehatan dan 

mempertahankan kerasama 

baik dengan tim kesehatan 

maupun dengan pasien 

sehingga dapat meningkatkan 

mutu pelayanan asuhan 

keperawatan yang diberikan 

dapat mendukung kesembuhan 

pasien secara optimal. Dan 

diaharapkan terapi genggam 

jari menjadi salah satu 

alternatif terapi non 

farmakologi untuk menurunkan 

nyeri pada cidera kepala 

ringan. 

2. Bagi institusi pendidikan 

keperawatan  

 Diharapkan karya tulis 

ini menjadi bahan bacaan dan 

untuk menambah wawasan 

serta informasi bagi mahasiswa 

keperawatan tentang pemberian 

terapi genggam jari untuk 

menurunkan nyeri pada pasien 

cidera kepala ringan. 

3. Bagi pasien dan keluarga  

 Diharapkan pasien 

dapat melalukan terapi 

genggam jari secara mendiri 

ketika pasien merasakan nyeri. 

4. Bagi penulis  

 Bisa memberikan 

tindakan pengeolaan 

selanjutnya pada pasien dengan 

cidera kepala ringan dalam 

pemberian tindakan terapi 

genggam jari.  
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