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ABSTRACT 

Head injury is one of the leading causes of death and a global problem. This is 

because the main center of human life is the most vital because inside the head there is a 

brain as a tool for thinking and doing all activities if the head is damaged in it it will interfere 

with all other body system functions (Kumar, 2013). Most head injuries can cause increased 

intracranial pressure caused by cerebral edema or bleeding in the brain. One of the signs of 

increased intracranial pressure is headache. Headaches occur due to the stretching process of 

pain-sensitive intracranial structures, as well as inadequate perfusion of brain tissue. One of 

the measures to reduce pain is that the 30° head up position has very little benefit on 

headaches in patients with mild head injury, but some researchers believe that the 30° head 

up position has benefits that greatly affect pain reduction in head injury patients will add to 

relax and shift the focus of attention on the pain experienced by a person. Therefore, the 

benefits of comfort that have an impact on headaches in patients with head injuries are 

reduced. The purpose of this case study is to describe the nursing of a head injury patient in 

meeting the need for safety and comfort. The design of the case study was descriptive, data 

presented in a textural or narrative manner. The subject in this case study was 1 head injury 

patient. The action given was a 30° head up position to meet the need for security and 

comfort. Giving slow deep breathing is done 3 times before drug administration. The results 

of this case study showed that there is a significant difference in the intensity of acute 

headache in patients with mild head injury after a 30° head-up position on a scale of 5 to a 

scale of 3.. 
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PENDAHULUAN 

Cedera kepala merupakan salah 

satu penyebab kematian utama dan 

menjadi permasalahan secara global. Hal 

ini dikarenakan pusat utama kehidupan 

manusia yang paling vital karena didalam 

isi kepala terdapat otak sebagai alat untuk 

berfikir dan melakukan segala aktivitas 

apabila kepala mengalami kerusakan 

didalamnya maka akan mengganggu 

semua fungsi sistem tubuh lainnya 

(Kumar, 2013). 

Berdasarkan hasil riset kesehatan 

dasar (RISKESDAS) tahun 2018, di 

indonesia menunjukkan 11,9% kejadian 

cedera kepala yang didominasi laki- laki 

dibandingkan perempuan. Pravalensi 

cedera kepala di indonesia lebih dari 70% 

dialami oleh laki-laki dibandingkan 

perempuan yang sehubungan dengan 

aktifitas dan bidang pekerjaan seorang 

laki-laki yang berisiko seperti sopir dan 

lain-lain lebih dari 30% diderita pada usia 

15-24 tahun, serta lebih dari 32% 

pekerjaannya masih berstatus pelajar atau 

mahasiswa, hal tersebut dikarenakan 

aktifitas dan pergaulan masa remaja 

membuat kelompok pelajar memiliki 

mobilitas yang tinggi serta kurangnya 

kesadaran akan ketertiban lalu lintas. 

Prevelensi cedera secara nasional Jawa 

tengah terutama di kota surakarta adalah 

9,19 % (Lembaga penelitian dan 

pengembangan kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah, 2019). 

Menurut World Health 

Organization (WHO) memperkirakan 

bahwa pada tahun 2020 kecelakaan lalu 

lintas akan menjadi penyebab penyakit dan 

trauma ketiga terbanyak di dunia. Cedera 

kepala merupakan penyebab utama dan 

kematian, terutama pada dewasa muda. Di 

Amerika sendiri, hampir 10% kematian 

disebabkan karena trauma, dan setengah 

dari total kematian akibat trauma 

berhubungan dengan otak. kasus cedera 

kepala terjadi setiap 7 detik dan kematian 

akibat cedera kepala terjadi setiap 5 menit. 

cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas 

merupakan salah satu penyebab kematian 

terbesar di dunia dengan presentase 18,2 

juta penduduk dari 100.000 populasi 

(WHO, 2018). 

Secara umum cedera kepala dapat 

menyebabkan masalah serius seperti 

peningkatan tekanan intrakranial, krisis 

hipertensi, pendarahan, kejang, dan 

kematian (Pertami dkk. 2017). Pada pasien 

cedera kepala biasanya memiliki gejala 

pascatrauma, seperti gangguan tidur, 

kecemasan atau depresi dan gangguan 

stres pascatrauma (Marbun, 2020). 

Menurut Nurhidayat (2014) Cedera 

kepala sebagian besar dapat menyebabkan 

tekanan intrakranial meningkat yang 

diakibatkan oleh edema serebri maupun 

pendarahan di otak. Tanda dari adanya 

tekanan intrakranial yang meningkat salah 

satunya yaitu nyeri pada kepala. Nyeri kepala 

terjadi karena adanya proses peregangan 

pada struktur intrakranial yang peka 

terhadap nyeri, serta ketidakadekuatan 

perfusi jaringan otak. Hal ini juga dapat 

mengakibatkan terjadinya aerob ke 

anaerob. 

Posisi head up 30° merupakan 

tindakan memposisikan kepala seseorang 

lebih sekitar 30° dari tempat tidur dengan 

posisi tubuh sejajar dan kaki lurus atau 

tidak menekuk. Posisi head up 30° 

bertujuan untuk menurunkan tekanan 

intrakranial pada pasien cedera kepala. 
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Selain itu posisi head up 30° juga dapat 

meningkatkan oksigen ke otak (Arif dkk. 

2019). Posisi head up 30° juga mempunyai 

manfaat untuk keekfetifan homeostasis 

dan mencegah terjadinya kerusakan otak 

sekunder dengan stabilitas fungsi 

pernapasan yang berguna untuk 

mempertahankan perfusi serebral (Pertami 

dkk. 2017).  

Hasil penelitian menurut Pertami 

dkk (2017) didapatkan bahwa posisi head 

up 15-30° terdapat pengaruh yang begitu 

signifikan terhadap tingkat kesadaran dan 

tekanan arteri rata-rata dan menunjukkan 

hasil dari penilitian yang sebelumnya 

menemukan pasien pasca operasi 93,3% 

trepanasi mengalami kesadaran 

composmentis setelah diberikan posisi 

head up 30° dalam kurun waktu 30 menit. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

penulis tertarik untuk melakukan 

pengelolaan kasus keperawatan dalam 

bentuk Karya Tulis Ilmiah dengan Judul 

“Asuhan Keperawatan Pada Pasien Cedera 

Kepala Dalam Pemenuhan Rasa Aman 

Dan Nyaman”. 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan studi kasus 

dengan subjek 1 orang dengan kriteria 

pasien ceedera kepalas yang sedang 

dirawat di Puskesmas Gondangrejo yang 

bersedia untuk dijadikan responden. 

Pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi.  

Pengumpulan data dilakukan pada 

tanggal 19 Februari 2021 kemudian  

adalah pemberian terapi Posisi head up 

30° untuk mengurangi nyeri pada pasien 

dilakukan selama 2 kali dengan masing-

masing durasi 15 menit setiap latihan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Implementasi yang dilakukan oleh 

penulis pada diagnosa nyeri akut (D.0077) 

pada hari jumat 19 februari 2021 

mendapatkan hasil setelah dilakukan 

monitoring skala nyeri sebelum dilakukan 

tindakan posisi head up 30º didapatkan 

skala nyeri 5 dan 2 akan tetapi setelah 

dilakukan tindakan posisi head up 30º dan 

diobservasi setelah 2 kali 15 menit 

kemudian didapatkan hasil skala nyeri dari 

skal 5 menjadi 3 dan 2  menjadi 1.

Sebelum dillakukan terapi 

didapatkan data Subjektif P: pasien 

mengatakan nyeri pasca kecelakaan, Q: 

pasien mengatakan rasa nyeri seperti 

cekot-cekot, R: pasien mengatakan nyeri 

dibagian kepala dan dada kanan. S: Skala 

nyeri di kepala 5. T:Pasien mengatakan 

nyeri terus menerus data objektif: pasien 

tampak meringis kesakitan, tampak 

melindungi area nyeri, gelisah, terdapat 

memar di ubun-ubun dan dada sebelah 

kanan akibat terbentur aspal, TD: 

130/70mmHg, N: 95x/menit, 

RR:25x/menit. S:36,7C. 

Berdasarkan hasil studi dapat 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan pemberian posisi head up 30 

derajat hasil skala nyeri menunjukan 

penuurunan skala nyeri dari 5 menjadi 3 

dan 2 menjadi 1. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil studi kasus dan 

pembahasan mengenai terapi posisi head 

up  30º  terhadap pasien dengan cedera 

kepala maka dapat disimpulkan bahwa 

terapi tersebut dapat mengurangi  rasa 

nyeri pada pasien. P : pasien mengatakan 
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nyeri berkurang, Q: pasien mengatakan 

rasa nyeri seperti cekot-cekot, R: pasien 

mengatakan nyeri dibagian kepala dan 

dada kanan. S : Skala nyeri di kepala 3. T : 

Pasien mengatakan nyeri terus menerus. 

SARAN 

Hasil studi kasus ini dapat digunakan 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

keperawatan mengenai intervensi berupa 

terapi posisi head up 30º untuk 

menurunkan nyeri pada pasien cedera 

kepala. 
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