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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Cedera kepala ( trauma capitis ) adalah cedera yang secara 

langsung atau tidak langsung mengenai kepala yang mengakibatkan luka 

di kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, robekan selaput otak dan 

kerusakan jaringan otak itu sendiri, serta mengakibatkan gangguan 

neurologis (Sjahrir, 2012). Cedera otak merupakan gangguan pada otak 

yang 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, 

2013). Masyarakat awam mengenal hal itu dengan sebutan gagar otak 

(Mansjoer, A, 2011). Masyarakat beranggapan bahwa ketika seseorang 

mengalami cedera kepala, mereka mengobatinya dengan cara membalut 

kepala dengan perban elastis dan meraka beranggapan bahwa penyakit 

tersebut hanya pusing biasa dan tidak membutuhkan tenaga medis 

(Satyanegara, 2010). 

WHO (World Healt Organization) menyatakan bahwa kematian 

pada cedera kepala diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas, kejadian 

cedera kepala setiap tahun diperkirakan mencapai 500.000 kasus dengan 

prevalensi kejadian 80% meninggal dunia sebelum sampai rumah sakit, 

80% cedera kepala ringan, 10% cedera kepala sedang dan 10% cedera 
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kepala berat dengan rentang kejadian berusia 15-44 tahun WHO mencatat 

2.500 kasus kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas pada 

tahun 2013 (World Healt Organization, 2013). Pada tahun 2015 

kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian urutan ke 11 

diseluruh dunia dan menelan korban jiwa sekitar 1,25 juta manusia setiap 

tahun (Depkes RI, 2015). Sebanyak 480.000 kasus per tahun diperkirakan 

sebagai insiden cedera kepala yang nyata memerlukan penanganan rumah 

sakit. Dimana angka kejadian pada laki-laki berumur antara 15-24 tahun, 

(55,4%) lebih banyak di bandingkan perempuan ini di akibatkan karena 

mobilitas yang tinggi di kalangan usia produktif (Riskesdas, 2015).  

Penyebab cedera kepala di bagi menjadi cedera primer yaitu cedera 

yang terjadi akibat benturan langsung maupun tidak langsung, dan cedera 

sekunder yaitu cedera yang terjadi akibat cedera saraf melalui akson 

meluas, hipertensi intracanial, hipoksia, hiperkapnea/hipotensi sistemik, 

cedera sekunder merupakan cedera yang terjadi akibat berbagai proses 

patologis yang timbul sebagai tahap lanjutan dari kerusakan otak primer, 

berupa perdarahan, edema otak, kerusakan neuron berkelanjutan, iskemia, 

peningkatan tekanan intracanial dan perubahan  neurokimiawi, ada 

penyabab lain seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan industri, dan yang 

berhubungan dengan olahraga (Mansjoer, A, 2011). Gejala klinis cedera 

kepala yang dapat membantu mendiagnosis adalah battle sign (warna biru 

atau ekimosis dibelakang telinga atas di atas os mastoid), hemotipanum 

(perdarahan di daerah membrane timpani telinga), periorbital ekhimosis 

(mata warna hitam tanpa trauma langsung), rhinorrhoea(cairan 
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serebrospinalkeluar dari hidung), otorrhoe(cairan serebrospinalkeluar dari 

telinga) (Masjoer, A, 2011). Komplikasi yang terjadi pada cedera kepala 

seperti epilepsi pasca trauma, afasia, edema pulmonal, kejang, kebocoran 

cairan serebrospinal, hipoksia, gangguan mobilitas, hidrosefalus, oedema 

otak, dipnea (Wijaya, 2013).  

Berdasarkan masalah di atas maka peran aktif perawat sangat 

dibutuhkan dalam memberikan asuhan keperawatan secara tepat, dan cepat 

guna mengurangi dan mencegah timbulnya komplikasi. Asuhan 

keperawatan tersebut meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitative. Tindakan promotif yang dapat dilakukan oleh perawat yaitu 

memberikan penyuluhan tentang pentingnya nilai kesehatan dan 

perawatan dalam meningkatkan kesehatan hidup. Tindakan preventif yang 

dilakukan oleh perawat adalah dengan mencegah faktor resiko terjadinya 

cedera kepala dengan cara selalu menggunakan sabuk pengaman atau helm 

saat berkendara, menghindari mengkonsumsi alkohol terlalu banyak. 

Tindakan kuratif yang dapat dilakukan oleh perawat adalah menjaga 

kepatenan jalan nafas, observasi TTV, tindakan kolaborasi dalam hal ini 

adalah dengan pemberian manitol. Tindakan rehabilitative perawat adalah 

dengan memberikan pengetahuan serta keterampilan dalam usaha untuk 

mengembalikan kondisi pasien seperti semula, menganjurkan pasien untuk 

memenuhi jadwal pengobatan agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut 

(Doenges, 2014).   
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1.2  Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis 

akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan pada 

pasien cedera otak sedangdengan membuat rumusan masalah sebagai berikut 

“Bagaimanakah Asuhan keperawatan pada An. A dengan diagnosa cedera otak 

sedang di RSUD Bangil?”. 

1.3  Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada An. A dengan diagnosa cedera 

otak sedang di RSUD Bangil  

1.3.2  Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengkaji pasien dengan diagnosa cedera otak sedang di RSUD Bangil  

1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pada An. A dengan diagnosa cedera 

otak sedang di RSUD  Bangil  

1.3.2.3 Merencanakan tindakan keperawatan pada An. A dengan cedera otak 

sedang di RSUD Bangil 

1.3.2.4 Melaksanakan tindakan keperawatan pada An. A dengan diagnosa cedera 

otak sedang di RSUD Bangil 

1.3.2.5 Mengevaluasitindakan keperawatan pada An. A dengan diagnosa cedera 

otak sedang di RSUD Bangil  

1.3.2.6 Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada An. A dengan diagnosa 

cedera otak sedang di RSUD Bangil. 
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1.4 Manfaat 

Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberi 

manfaat: 

1.4.1 Akademis 

Hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal asuhan keperawatan dengan kasus cedera otak 

sedang 

1.4.2 Secara praktis, tugas akhir ini akan bermanfaat bagi: 

1.4.2.1 Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit 

Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di 

RSUD agar dapat melakukan asuhan keperawatan dengan kasus cedera 

otak sedang dengan baik. 

1.4.2.2 Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan  bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan 

pada  kasus cedera otak sedang. 

1.4.2.3 Bagi profesi kesehatan 

Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada  kasus 

cedera otak sedang. 

1.5 Metode Penulisan 

1.5.1 Metode 

Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan 

peristiwa atau gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi 
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kepustakaan yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan 

studi pendekatan proses keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, 

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

1.5.2.1 Wawancara 

Data diambil/diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, 

keluarga maupun tim kesehatan lain. 

1.5.2.2 Observasi 

Data yang diambil melalui pengamatan kepada klien. 

1.5.2.3 Pemeriksaan 

Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat 

menunjang menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya. 

1.5.3 Sumber Data 

1.5.3.1 Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari klien. 

1.5.3.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang 

terdekat klien, catatan medis perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim 

kesehatan lain. 

1.5.4 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang 

berhubungan dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami 

studi kasus ini, secara keseluruhan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1.6.1 Bagian awal 

Memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, kata 

pengantar, daftar isi. 

1.6.2 Bagian inti 

Bagian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-

bab berikut ini : 

1.6.2.1 Bab 1: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan studi kasus.  

1.6.2.2 Bab 2: Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis 

dan asuhan keperawatan klien dengan diagnosa Cedera otak sedang, serta 

kerangka masalah.  

1.6.2.3 Bab 3: Tinjauan kasus berisi tentang diskripsi data hasil pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

1.6.2.4 Bab 4: Pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori dengan 

kenyataan yang ada di lapangan.  

1.6.2.5 Bab 5: Penutup, berisi tentang simpulan dan saran. 

1.6.3 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 
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 BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep 

penyakit dan asuhan keperawatan pada pasien dengan cedera otak. Konsep 

dasar penyakit akan diuraikan definisi, etiologi dan cara penanganan secara 

medis. Konsep dasar keperawatan akan diuraikan masalah-masalah yang 

muncul pada penyakit Cedera Otak dengan melakukan asuhan keperawatan 

terdiri dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

2.1 Konsep Dasar Penyakit  

2.1.1 Definisi 

Cedera otak merupakan gangguan pada otak yang bukan 

diakibatkan oleh suatu proses degeneratife 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, 2013). Cedera kepala adalah salah satu penyebab 

kematian dan kecacatan utama pada kelompok usia produktif dan 

sebagian besar terjadi akibat kecelakaan lalu lintas (Mansjoer, 2011). 

2.1.2 Klasifikasi 

2.1.2.1 Cedera kepala terbuka, berarti pasien mengalami laserasi kulit kepala 

seperti halnya peluru menembus otak 
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2.1.2.2 Cedera kepala tertutup, dapat disamakan pada pasien dengan gegar 

otak ringan dengan edema serebral yang luas bisa diakibatkan karena 

adanya benturan. Cedera kepala tertutup terdiri dari: 

1) Kontusio serebral, merupakan gambaran area otak yang mengalami 

memar, umumnya pada permukaan dan terdiri dari area hemoragi 

kecil-kecil yang tersebar melalui subtansi otak pada daerah 

tersebut, tanda gejalanya seperti deficit neurologis vocal, edema 

serebral 

2) Hematoma epidural, merupakan suatu akumulasi darah pada ruang 

antara tulang tengkorak bagian dalam dan lapisan maningen paling 

luar (durameter). 

3) Hematoma subdural, merupakan akumulasi darah dibawah lapisan 

meningeal dursmeter dan diatas lapisan araknoid yang menutupi 

otak, hal ini disebabkan karena adanya robekan permukaan vena 

atau pengeluaran kumpulan darah vena (sinus) 

(Hudak & Gallo, 2010). 

2.1.2.3 Cedera kepala menurut Gaslow Coma Skala 

Menurut Muttaqin (2012) 

1) Cedera kepala ringan, GCS 12-15, tidak ada konklusi, pasien 

dapat mengeluh nyeri kepala dan pusing, pasien dapat menderita 

abrasi, laserasi atau hematoma kulit kepala. 

2) Cedera kepala sedang, GCS 9-12, konkusi, amnesia pasca trauma, 

muntah, tanda fraktur tengkorak, kejang. 
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3) Cedera kepala berat, GCS 1-8, penurunan derajat kesadaran 

secara progresif, tandan neurologis fokal 

2.1.3 Etiologi 

Menurut Swasanti (2014) : 

2.1.3.1 Kecelakaan kerja 

2.1.3.2 Kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan bermotor 

2.1.3.3 Jatuh atau tertimpa benda berat (benda tumpul) 

2.1.3.4 Serangan atau kejahatan (benda tajam) 

2.1.3.5 Pukulan (kekerasan, akibat luka tembak) 

2.1.3.6 Kecelakaan olah raga 

2.1.4 Patofisiologi 

Otak dapat berfungsi dengan baik bila kebutuhan oksigen dan 

glukosa dapat terpenuhi, energi yang dihasilkan didalam sel-sel saraf 

hampir seluruhnya melalui proses oksidasi, otak tidak mempunyai 

cadangan oksigen, jadi kekurangan aliran darah ke otak walaupun 

sebentar akan menyebabkan gangguan fungsi, demikian pula dengan 

kebutuhan oksigen sebagai bahan bakar metabolisme otak tidak boleh 

kurang dari 20mg% karena akan menimbulkan koma, kebutuhan 

glukosa sebanyak 25% dari seluruh kebutuhan glukosa tubuh, 

sehingga bila kadar glukosa plasma turun sampai 70% akan terjadi 

gejala-gejala pemulaan disfungsi serebral (Margareth,2012). 

Pada saat otak mengalami hipoksia, tubuh berusaha memenuhi 

kebutuhan oksigen melalui proses metabolik anaerob yang dapat 

menyebabkan dilatasi pembuluh darah, pada kontusio berat, hipoksia 
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atau kerusakan otak akan terjadi penimbunan asam laktat akibat 

metabolisme anaerob. Hal ini akan menyebabkan asodosis metabolic 

(Margareth,2012). 

Dalam kondisis normal serebral blood flow (CBF) adalah 50-60ml/ 

menit/ 100gr. Jaringan otak, yang merupakan 15% dari cardiac output, 

trauma kepala menyebabkan perubahan fungsi jantung sekuncup 

aktivitas atipikal-meikokardial, perubahan tekanan faskuler dan udem 

paru, perubahan otonom pada fungsi ventrikel adalah perubahan 

gelombang T dan P dan distrimia, vibrilasi atrium dan ventrikel, 

takikardia, akibat adanya perdarahan di otak akan mempengaruhi 

tekanan vaskuler, dimana penurunan tekanan vaskuler menyebabkan 

pembuluh araarteriol akan berkontraksi, pengaruh persyarafan 

simpatik dan parasimpatik pada pembuluh darah arteri dan arteriol 

otak tidak begitu besar (Margareth,2012). 

2.1.5 Manifestasi Klinis 

2.1.5.1 Skull Fractur 

Gejala yang didapatkan CSF atau cairan lain lender dari telinga dan 

lubang (othorrea, rhinorhea), darah dibelakang membran timpani, 

periorbital ecimosis (brill hematoma), memar di daerah mastoid 

(battle sign), perubahan penglihatan, hilang pendengaran, hilang indra 

penciuman, pupil dilatasi, berkurangnya gerakan mata, dan vertigo 

(Judha, 2011) 
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2.1.5.2 Contusion 

Tanda yang di dapat adalah menurunnya tingkat kesadaran kurang 

dari 5 menit, amnesia retrograde, pusing, sakit kepala, mual, dan 

muntah, contusion dibagi menjadi 2 yaitu cerebral contusion, 

brainsteam contusion, tanda yang terdapat berupa pernafasan mungkin 

normal, hilang keseimbangan secara perlahan atau cepat, pupil 

biasanya mengecil, equal, dan reaktif jika kerusakan sampai batang 

otak bagian atas (saraf kranial ke III) dapat menyebabkan 

keabnormalan pupil (Judha, 2011). 

2.1.6 Diagnosa banding 

Diagnosis cedera kepala didapatkan dengan anamnesia yang rinci 

untuk mengetahui adanya riwayat cedera kepala serta mekanisme 

cedera kepala, gejala klinis dan pemeriksaan penunjang .pada 

anamnesis informasi penting yang harus ditanyakan adalah 

mekanismenya. Pemeriksaan fisik meliputi tanda vital, dan sistem 

organ. Pemeriksaan fungsi batang otak, saraf kranial, fungsi motorik, 

fungsi sensorik, dan refleks (sjamsuhidayat, 2010). 

2.1.7 Komplikasi 

Komplikasi utama trauma kepala adalah perdarahan, infeksi, 

edema, dan herniasi melalui tontronium, infeksi selalu menjadi 

ancaman yang berbahaya untuk cedera terbuka dan edem dihubungkan 

dengan trauma jaringan (Wong, 2009). Pada cedera kepala terjadi 

perdarahan kecil-kecil pada permukaan otak yang tersebar melalui 

substansi otak daerah tesebut dan bila area contusion besar akan 



13 
 

 

menimbulkan efek massa yang dapat menyebabkan peningkatan 

tekanan intra kranial (TIK), peningkatan tekanan intracranial 

menyebabkan aliran darah ke otak menurun dan terjadi henti aliran 

darah ke otak/ iskemik, bila terjadi iskemik komplet lebih dari 3 

sampai 5 menit, otak akan menderita kerusakan yang tidak dapat 

diperbaiki, pada iskemik serebral pusat vasomotor terstimulasi dan 

tekanan sistemik meningkat untuk mempertahankan aliran darah yang 

disertai dengan lambatnya denyutan nadi dan pernafasan yang tidak 

teratur, dampak terhadap medulla oblongata yang merupakan pusat 

pengatur pernafasan terjadi gangguan pola nafas (Brunner & Suddart, 

2013). 

2.1.8 Penatalaksanaan 

2.1.8.1  Medis 

1) Airway, dengan jalan nafas dibebaskan dari lidah yang turun ke 

belekangan dengan posisi kepala ekstensi kalau perlu dipasang 

oropharyngeal tube atau nasopharyngeal tube 

2) Breathing, dengan memberikan O2 dengan menggunakan alat bantu 

pernafasan misalnya nasal kanul, simple mask/ rebreathing mask, 

mask nonreabreathing 

3) Circulation pada cedera kepala berat terjadi hipermetabolisme 

sebanyak 2-2,5 kali normal dan akan mengakibatkan katabolisme 

protein. 
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2.1.8.2 Medikasi  

1) Diuretik osmotic (manitol20%), dosisnya 0,5-1/kg BB diberikan 

dalam 30menit pemberian diulang setelah 6 jam dengan dosis 0,25%-

0,5/kg BB dalam 30menit untuk mencegah terjadinya rebound 

2) Loop deuretik (Furosemid), diberikan dengan dosis 40mg/ hari 

dengan cara di injeksi intravena, pemberiannya bersamaan dengan 

manitol, karena mempunyai efek sinergis dan memperpanjang efek 

osmotic serum manitol 

3) Diazepam, dosisnya 10mg secara intravena dan bisa diulang sampai 3 

kali bila masih terjadi kejang 

4) Analgesic (Asetaminofen), dosisnya 325 atau 500mg setiap 3 atau 4 

jam, 650 mg setiap 4-6 jam 

5) Antikonvulsan (fenitoin), dosisnya 200 hingga 500 mg perhari, untuk 

mencegah serangan epilepsy 

6) Profilaksis antibiotic, biasanya digunakan setelah 24 jam pertama lalu 

2 jam pertama, dan 4 jam berikutnya, tindakan yang sangat penting 

sebagai usaha untuk mencegah terjadinya infeksi pasca oprasi 

2.1.8.3  Pembedahan  

Evakuasi hematoma atau kranitomi untuk mengangkat atau 

mengambil fragmen fraktur yang terdorong masuk ke dalam otak dan 

untuk mengambil benda asing dan dijaringan nekrotik sehingga resiko 

infeksi dan kerusakan otak lebih lanjut akibat fraktur dapat dikurangi 
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2.1.8.4 Mobilisasi  

 Pada pasien cedera kepala mobilisasi bisa dilakukan dengan 

pemasangan servical collar, servical collar adalah alat penyangga tubuh 

khusus untuk leher, alat ini digunakan untuk mencegah pergerakan 

tulang servical yang dapat memperparah kerusakan tulang servical yang 

patah maupun pada cedera kepala, alat ini hanya membatasi pergerakan 

minimal pada rotasi, ekstensi, dan fleksi (Kowalak,2011). 

2.1.9 Pemeriksaan Penunjang 

2.1.9.1 Computerized Tomograhy Scanner (CT SCAN): mengidentifikasi 

luasnya lesi, perdarahan, determinan, ventrikuler dan perubahan 

jaringan otak 

2.1.9.2 Magnetic Resonance Imaging (MRI): Digunakan sama dengan CT 

Scan dengan/ tanpa kontras radio aktif 

2.1.9.3 Serebral Angiography: Menunjukkan anomaly sirkulasi serebral 

seperti perubahan jaringan otak sekunder menjadi edema, 

perdarahan, dan trauma 

2.1.9.4 Elektroencephalograph (EEG): Untuk memperlihatkan keadaan 

atau berkembangnya gelombang patologis 

2.1.9.5 Sinar- X: Mendeteksi perubahan struktur tulang (fraktur), 

perubahan struktur garis (perdarahan/edema), fragmen tulang 

2.1.9.6 Brainstem Auditory Evoked Response (BAER): Mengoreksi batas 

fungsi korteks dan otak kecil 

2.1.9.7 Positron Emossion Temoghraphy (PET): mendeteksi perubahan 

aktivitas metabolisme otak 
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2.1.9.8  Cairan Serebro Spinal (CSS): lumbal fungsi dapat dilakukan jika 

diduga terjadi perdarahan subarachnoid 

2.1.9.9 Elektrolit Darah: mengetahui ketidakseimbangan yang berperan  

dalam meningkatkan TIK 

2.1.9.10 Toksikologi: mendeteksi obat yang mungkin bertanggung jawab 

penurunan kesadaran 

2.1.9.11 Analisa Gas Daraha (AGD): untuk menentukan status respirasi, 

status respirasi dapat digambarkan melalui pemeriksaan AGD ini 

adalah status oksigen dan status asam basa 

2.1.9.12 Rontgen Thorax dua arah (PA/AP dan lateral): menentukan 

akumulasi udara atau cairan pada area pleural 

(Muttaqin, 2012). 

2.1.10 Dampak Masalah 

Dampak masalah yang muncul pada pasien dengan cedera 

kepala sedang adalah nyeri akut karena terputusnya jaringan tulang, 

hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan persepsi 

kognitif, dan perdarahan, resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak 

karena penurunan ruangan untuk perfusi serebral sumbatan aliran darah 

serebral, dapat terjadi resiko infeksi, dan resiko cedera berhungan 

dengan tingkat kesadaran. Selain itu, pada pasien resiko cedera sedang 

dapat juga terjadi pusing hebat secara berkelanjutan, kejang, mual-

muntah dan perubahan perilaku secara intens (Willy, 2018). 
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2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

Pengkajian pada klien Cedera Otak Sedang menurut Mutaqqin (2008). 

2.2.1 Pengkajian 

2.2.1.1 Identitas  

 Meliputi nama, jenis kelamin (laki-laki lebih beresiko dua kali lipat 

lebih besar daripada resiko pada wanita), usia (biasanya terjadi pada 

anak-anak usia 2 bulan, usia 15 tahun hingga 24 tahun, dan lanjut 

usia), alamat, agama, status perkawinan, pendidikan, tanggal MRS 

(Kowalak, 2011). 

2.2.1.2 Keluhan Utama 

  Keluhan utama pada pasien Cedera Otak Sedang adalah gangguan 

penurunan tingkat kesadaran, sakit kepala ( pusing ), mual, dan 

muntah.  

2.2.1.3 Riwayat Penyakit Sekarang 

   Adanya riwayat trauma yang mengenai kepala akibat dari 

kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, trauma langsung ke 

kepala. Pengkajian yang didapat, meliputi tingkat kesadaran menurun 

(GCS<15), konvulsi, muntah, takipnea, sakit kepala, wajah simetris 

atau tidak, lemah, luka di kepala, paralise, akumulasi sekret pada 

saluran pernapasan, adanya likuor dari hidung dan telinga, serta 

kejang. Adanya penurunan atau perubahan pada tingkat kesadaran 

dihubungkan dengan perubahan di dalam intrakranial. Keluhan 

perubahan perilaku juga umum terjadi. Sesuai perkembangan 

penyakit, dapat terjadi letargik, tidak responsif, dan koma. 
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    Perlu ditanyakan pada klien atau keluarga yang mengantar 

klien (bila klien tidak sadar) tentang penggunaan obat-obatan adiktif 

dan penggunaan alkohol yang sering terjadi pada beberapa klien yang 

suka ngebut-ngebutan. 

2.2.1.4 Riwayat Penyakit Dahulu 

    Pengkajian yang perlu ditanyakan meliputi adanya riwayat 

hipertensi, riwayat cedera kepala sebelumnya, diabetes melitus, 

penyakit jantung, anemia, penggunaan obat-obat antikoagulan, aspirin, 

vasodilator, obat-obat adiktif, dan konsumsi alkohol berlebihan. 

2.2.1.5 Riwayat Penyakit Keluarga 

   Mengkaji adanya anggota generasi terdahulu yang menderita 

hipertensi dan diabetes melitus. 

2.2.1.6 Pemeriksaan Fisik 

  Keadaan umum :Pada keadaan cedera kepala umumnya mengalami 

penurunan kesadaran (cedera kapala ringan, GCS : 13-15; cedera 

kepala sedang GCS : 9-12; cedera kepala berat, bila GCS kurang atau 

sama dengan 8 dan terjadi perubahan pada tanda-tanda vital. 

1) Sistem pernafasan (B1/ Breathing) 

(1) Inspeksi : Di dapatkan klien batuk, peningkatan produksi sputum, 

sesak nafas, penggunaan otot bantu nafas, dan peningkatan frekuensi 

pernafasan. Terdapat retraksi klavikula/dada, pengembangan paru 

tidak simetris. Ekspansi dada : di nilai penuh dan kesimetrisannya. 

Ketidaksimetrisan mungkin menunjukan adanya atelectasis, lesi pada 

paru, obstruksi pada bronkus, fraktur tulang iga, pnemothoraks, atau 
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penempatan endotrakeal dan tube trakeostomi yang kurang tepat. 

Pada observasi ekspansi dada juga perlu di nilai : retraksi dari otot-

otot intercostal, substernal, pernapasan abdomen, dan respirasi 

paradoks (retraksi abdomen saat inspirasi). Pola nafas ini dapat 

terjadi jika otot-otot intercostal tidak mampu menggerakan dinding 

dada. 

(2) Palpasi : Fremitus menurun di banding dengan sisi yang lain akan di 

dapatkan apabila melibatkan trauma pada rongga thoraks. 

(3) Perkusi : Adanya suara redup sampai pekak pada keadaan 

melibatkan trauma pada thoraks/hematothoraks. 

(4) Auskultasi : Bunyi nafas tambahan seperti nafas berbunyi, stridor, 

ronkhi pada klien dengan peningkatan produksi secret dan 

kemampuan batuk yang menurun sering di dapatkan pada klien 

cedera kepala dengan penurunan tingkat kesadaran koma. 

2) Sistem kardiovaskuler (B2 (Blood)  

  Pengkajian pada sistem karidiovaskuler di dapatkan renjatan (syok) 

hipovolemik yang sering terjadi pada klien cedera kepala sedang dan 

berat. Hasil pemeriksaan kardiovaskuler klien cedera kepala pada 

beberapa keadaan dapat di temukan tekanan darah normal atau berubah, 

nadi bradikardi, takikardia dan aritmia. Frekuansi nadi cepat dan lemah 

berhubungan dengan homeostatis tubuh dalam upaya menyeimbangkan 

kebutuhan oksigen perifer. Nadi bradikardia merupakan tanda dari 

perubahan perfusi jaringan otak. Kulit kelihatan pucat menandakan 

adanya penurunan kadar haemoglobin dalam darah. Hipotensi 
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menandakan adanya perubahan perfusi jaringan dan tanda-tanda awal 

dari suatu syok. Pada beberapa keadaan lain akibat dari trauma kepala 

akan merangsang pelepasan antidiuretic hormone (ADH) yang 

berdampak pada kompensasi tubuh untuk mengeluarkan retensi atau 

mengeluarkan garam dan air oleh tubulus. Mekanisme ini akan 

meningkat sehingga memberikan resiko terjadinya gangguan 

keseimbangan cairan dan elektrolit pada sistem kardiovaskuler. 

3) Sistem persyarafan (B3 (Brain)  

Cedera kepala menyebabkan berbagai deficit neurologis terutama di 

sebabkan pengaruh peningkatan tekanan intracranial akibat adanya 

perdarahan baik bersifat intraserebral hematoma, subdural hematoma 

dan epidural hematoma.Pengkajian B3 (Brain) merupakan 

pemeriksaan focus dan lebih lengkap di bandingkan pengkajian pada 

sistem lainya. 

(1) Pengkajian Tingkat kesadaran  

Tingkat kesadaran klien dan respon terhadap lingkungan adalah 

indicator paling sensitif untuk menilai disfungsi sistem 

persarafan.Pada keadaan lanjut tingkat kesadaran klien cedera 

kepala biasanya berkisar pada tingkat letargi, stupor, 

semikomatosa, sampai koma. 

(2) Pengkajian fungsi serebral  

Status mental : observasi penampilan klien dan tingkah lakunya, 

nilai gaya bicara klien dan observasi ekspresi wajah, dan aktivitas 
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motorik pada klien cedera kepala tahap lanjut biasanya status 

mental mengalami perubahan. 

Fungsi Intelektual : Pada beberapa keadaan klien cedera kepala 

didapatkan penurunan dalam memori, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

Lobus Frontal : Kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologis 

didapatkan jika trauma kepala mengakibatkan adanya kerusakan 

pada lobus frontal kapasitas, memori, atau kerusakan fungsi 

intelektual kortikal yang lebih tinggi. Disfungsi ini dapat 

ditunjukkan dalam lapang perhatian terbatas, kesulitan dalam 

pemahaman, lupa, dan kurang motivasi, yang menyebabkan klien 

ini menghadapi masalah frustasi dalam program rehabilitasi 

mereka. Masalah psikologis ini lain juga umum terjadi dan 

dimanifestasikan oleh emosi yang labil, bermusuhan, frustasi, 

dendam, dan kurang kerja sama. 

Hemisfer : Cedera kepala hemisfer kanan didapatkan hemiparese 

sebelah kiri tubuh, penilaian buruk, dan mempunyai kerentanan 

terhadap sisi kolateral sehingga kemungkinan terjatuh ke sisi yang 

berlawanan tersebut. Cedera kepala yang hemifer kiri, mengalami 

hemiparese kanan, perilaku lambat dan sangat hati-hati, kelainan 

bidang pandang sebelah kanan, disfagia global, afasia, dan mudah 

frustasi. 
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(3) Pengkajian Saraf Kranial 

Pengkajian ini meliputi pengkajian saraf kranial I-XII 

Saraf I : Pada beberapa keadaan cedera kepala di area yang 

merusak anatomis dan fisiologis saraf ini klien akan mengalami 

kelainan pada fungsi penciuman / anosmia unilateral atau bilateral. 

Saraf II : Hematom palpebra pada klien cedera kepala akan 

menurunkan lapang pandang dan mengganggu fungsi saraf optikus. 

Perdarahan di ruang intrakranial, terutama hemoragia 

subaraknoidal, dapat disertai dengan perdarahan di retina. Anomali 

pembuluh darah di dalam otak dapat bermanifestasi juga di fundus. 

Akan tetapi dari segala macam kelainan di dalam ruang 

intrakranial, tekanan intrakranial dapat dicerminkan pada fundus. 

Saraf III, IV, dan VI : Gangguan mengangkat kelopak mata 

terutama pada klien dengan trauma yang merusak rongga orbita. 

Pada kasus-kasus trauma kepala  dapat dijumpai anisokoria. Gejala 

ini harus dianggap sebagai tanda serius jika midriasis itu tidak 

bereaksi pada penyinaran. Paralisis otot okular akan menyusul 

pada tahap berikutnya. Jika pada trauma kepala terdapat 

anisokoria, bukan midriasis, melainkan miosis yang bergandengan 

dengan pupil yang normal pada sisi yang lain, maka pupil yang 

miotik adalah abnormal. Miosis ini disebabkan oleh lesi di lobus 

frontalis ipsilateral yang mengelola pusat siliospinal. Hilangnya 

fungsi itu berarti pusat siliospinal menjadi tidak aktif, sehingga 

pupil tidak berdilatasi melainkan berkontriksi. 
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Saraf V : Pada beberapa keadaan secara kepala menyebabkan 

paralisis saraf trigeminus, didapatkan penurunan kemampuan 

koordinasi gerakan mengunyah. 

Saraf VII : Persepsi pengecapan mengalami perubahan. 

Saraf VIII : Perubahan fungsi pendengaran pada klien cedera 

kepala ringan biasanya tidak didapatkan apabila trauma yang 

terjadi tidak melibatkan saraf vestibulokoklearis. 

Saraf IX dan X : Kemampuan menelan kurang baik dan kesulitan 

membuka mulut. 

Saraf XI : Bila tidak melibatkan trauma pada leher, mobilitas klien 

cukup baik serta tidak ada atrofi otot sternokleidomastoideus dan 

trapezius. 

Saraf XII : Indra pengecapan mengalami perubahan. 

(4) Pengkajian Sistem Motorik 

Pada inspeksi umum, didapatkan hemiplegia (paralisis pada salah 

satu sisi) karena lesi pada sisi otak yang berlawanan. Hemiparesis 

atau kelemahan salah satu sisi tubuh, adalah tanda yang lain. 

Tonus otot : Didapatkan menurun sampai hilang 

Kekuatan otot : Pada penilaian dengan menggunakan tingkat  

kekuatan otot didapatkan tingkat 0 

Keseimbangan dan Koordinasi : Didapatkan mengalami gangguan 

karena hemiparese dan hemiplegin 

(5) Pengkajian Refleks : Pemeriksaan refleks profunda, pengetukan 

pada tendon ligamentum atau periosteum derajat refleks pada 
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respon normal. Pemeriksaan refleks patologis, pada fase akut 

refleks fisiologis sisi yang lumpuh akan menghilang. Setelah 

beberapa hari refleks fisiologis akan muncul kembali didahului 

dengan refleks patologis. 

(6) Pengkajian Sistem Sensorik : Dapat terjadi hemihipestesi. Pada 

persepsi terjadi ketidakmampuan untuk menginterpretasikan 

sensasi. Disfungsi persepsi visual karena gangguan jaras sensori 

primer diantara mata dan korteks visual. Gangguan hubungan 

visual-spasial (mendapatkan hubungan dua atau lebih objek dalam 

area spasial) sering terlihat pada klien dengan hemiplegia kiri. 

Kehilangan sensorik karena cedera kepala dapat berupa kerusakan 

sentuhan ringan atau mungkin lebih berat, dengan kehilangan 

propriosepsi (kemampuan untuk merasakan posisi dan gerakan 

bagian tubuh) serta kesulitan dalam menginterpretasikan stimuli 

visual, taktil, dan auditorius. 

4) Sistem perkemihan (B4 (Bladder)  

Kaji keadaan urine meliputi warna, jumlah, dan karakeristik urine, 

termasuk berat jenis urine. Penurunan jumlah urine dan peningkatan 

retensi cairan dapat terjadi akibat menurunnya perfusi pada ginjal 

.setelah cedera kepala, klien  mungkin mengalami inkontinensia urine 

karena konfusi, ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan dan 

ketidakmampuan untuk menggunakan sistem perkemihan karena 

kerusakan kontrol motorik dan postural. Kadang – kadang kontrol 

sfingter urinarius eksternal hilang atau berkurang .selama periode ini, 
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dilakukan kateterisasi intermiten dengan teknik steril. Inkontinensia 

urine yang berlanjut menunjukkan kerusakan neurologis luas. 

5) Sistem pencernaan (B5 (Bowel) 

Didapatkan adanya keluhan kesulitan menelan, nafsu makan menurun, 

mual, dan muntah pada fase akut. Mual sampai muntah dihubungksn 

dengsn peningkatan produksi asam lambung sehingga menimbulkan 

masalah pemenuhan nutrisi.pola defekasi biasanya terjadi konstipasi 

akibat penurunan peristaltik usus. Adanya inkontinensia alvi yang 

berlanjut menunjukkan kerusakan neurologis luas. 

6) Sistem muskuloskeletal dan integumen (B6 (Bone)  

Disfungsi motorik paling umum adalah kelemahan pada seluruh 

ekstermitas. Kaji warna kulit, suhu, kelembapan, dan turgor kulit. 

Adanya perubahan warna kulit, warna kebiruan menunjukakan adanya 

sianosis ( ujung kuku, ekstermitas,telinga, hidung, bibir dan membram 

mukosa).pucat pada wajah dan membram mukosa dapat berhubungan 

dengan rendahnya kadar haemoglobin atau syok,pucat dan sianosis 

pada klien yang menggunakan ventilator dapat terjadi akibat adanya 

hipoksemia. Warna kemerahan pada kulit dapat menunjukkan adanya 

demam, dan infeksi. Integritas kulit untuk menilai adanya lesi dan 

dekubitus. Adanya kesulitan untuk beraktivitas karena kelemahan, 

kehilangan sensori atau paralise/ hemiplegi,mudah lelah menyebabkan 

masalah pada pola aktivitas dan istirahat. 
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7) (Penginderaan) B7  

Pada mata terdapat gangguan seperti abnormalitas pupil (Respon 

terhadap cahaya) , deviasi pada mata, ketidakmampuan mengikuti. 

Pada cedera otak yang berat dapat menyebabkan  kehilangan 

penginderaan seperti penciuman, pengecapan dan pendengaran. 

8) ( Endokrin) B8 

Adanya pembesaran pankreas, adanya lesi atau luka dan bisa juga 

terjadinya memar, perubahan warna kulit dan kuku seperti pucat atau 

sianosis, kulit kering dan kasar. 

(Muttaqin, 2012) 

2.2.2 Diagnosa Keperawatan 

2.2.2.1 Nyeri akut berhubangan dengan agen cedera biologis kontraktur 

(terputusnya jaringan tulang) 

2.2.2.2 Ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan 

penurunan ruangan untuk perfusi serebral sumbatan aliran darah 

serebral 

2.2.2.3 Resiko jatuh berhubungan dengan keterbatasan mobilitas fisik 

2.2.2.4 Resiko cidera berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran, 

gelisah, agitasi, gerakan involunter dan kejang 

2.2.2.5 Resiko Infeksi berhubungan dengan inkontuinitas jaringan  
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2.2.3 Rencana Keperawatan  

2.2.3.1 Nyeri Akut Berhubungan Dengan Agen Cedera Biologis, Kontraktur 

(terputusnya jaringan tulang) 

(Nur Arif dan Kusuma, 2015) 

Tabel 2.1 Nyeri Akut Berhubungan Dengan Agen Cedera Biologis, Kontraktur 

(terputusnya jaringan tulang) 

Tujuan / kriteria hasil Intervensi Rasional 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapkan nyeri 

berkurang dengan kriteria 

hasil sebagai berikut: 

1) Klien melaporkan 

nyeri berkurang 

2) Klien dapat 

mengidentifikasi 

aktivitas yang 

meningkatkan dan 

menurunkan nyeri 

3) Klien mampu 

mempraktekkan 

teknik distraksi dan 

relaksasi 

4) Tanda – tanda vital 

dalam batas normal 

5) Skala nyeri 1-3 

 

1) Berikan klien posisi 

head up 300 

 

2) Istirahatkan klien 

 

 

 

 

 

3) Ajarkan teknik 

relaksasi pernapasan 

dalam 

4) Ajarkan teknik 

distraksi pada saat 

nyeri 

 

5) Observasi tanda – 

tanda vital 

6) Observasi nyeri 

secara komperehensif 

termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

1) Meningkatkan asupan O2 

ke jaringan yang 

mengalami iskemia 

2) Istirahat akan men urunkan 

kebutuhan O2 jaringan 

perifer sehingga akan 

meningkatkan suplai darah 

dan oksigen ke otak yang 

membutuhkan O2. 

3) Menurunkan nyeri sekunder 

dari iskemia jaringan otak 

 

4) Dapat menurunkan stimulus 

internal dengan mekanisme 

peningkatan produksi 

endorfin dan enkefalin. 

5) Memantau perubahan 

tanda-tanda vital pada klien. 

6) Untuk mengetahui lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, dan kualitas 

nyeri 
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dan factor presipitasi 

7) Kolaborasi dengan 

tim medis dalam 

pemberian analgesik 

 

7) Untuk mengurangi dan 

membantu proses 

penyembuhan 

 

2.2.3.2 Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Serebral Berhubungan Dengan 

Penurunan Ruangan Untuk Perfusi Serebral Sumbatan Aliran Darah 

Serebral 

Tabel 2.2 Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Serebral Berhubungan Dengan 

Penurunan Ruangan Untuk Perfusi Serebral Sumbatan Aliran Darah 

Serebral 

Tujuan / kriteria hasil Intervensi Rasional 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 2 x 24 jam 

diharapkan perfusi 

jaringan serebral kembali 

efektif dengan kriteria 

hasil sebagai berikut: 

1) TTV dalam batas 

normal 

- TD : 120/80 mmhg 

-Nadi : 60 – 

100x/menit 

- RR : 12-20x/ menit 

- Suhu : 36,5 – 37,2’C 

2) Tidak ada tanda- 

tanda peningkatan 

tekanan intrakranial: 

tidak ada perubahan 

fungsi motorik, tidak 

1) Tentukan faktor –faktor 

yang berhubungan 

dengan keadaan 

tertentu  yang 

menyebabkan 

peningkatan TIK 

2) Pantau status 

neurologis secara 

teratur 

 

 

3) Kaji perubahan pada 

penglihatan 

 

 

 

4) Observasi tanda – 

tanda vital 

 

1)  Menentukan pilihan 

intervensi 

 

 

 

2) Mengkaji adanya 

kecenderungan pada 

tingkat kesadaran dan 

resiko TIK meningkat 

3) Ganggauan penglihatan 

yang dapat diakibatkan 

oleh kerusakan 

mikrokoskopik pada otak 

4) Peningkatan tekanan 

darah sistemik yang 

diikuti dengan penurunan 

tekanan darah diastolik 

seta nafas yang tidak 

teratur merupakan tanda 
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ada perubahan status 

mental, tidak ada 

perubahan reaksi 

pupil 

 

 

5) Kolaborasi dengan 

dokter dalam 

pemberian oksigen 

peningkatan TIK  

5)  Menurunkan hipoksemia 

yang meningkatkan 

vasodilatasi serta volume 

darah serebral yang 

meningkatkan TIK 

 

2.2.3.3 Resiko Jatuh Berhubungan Dengan Keterbatasan Mobilitas Fisik 

Tabel 2.3 Resiko Jatuh Berhubungan Dengan Keterbatasan Mobilitas Fisik 

Tujuan /kriteria hasil Intervensi Rasional 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 3 x 

24 jam diharapkan klien  

tidak mengalami jatuh 

dengan kriteria hasil 

sebagai berikut: 

1) Klien tidak 

menunjukkan tanda-

tanda potensial jatuh 

2) Klien terbebas dari 

resiko jatuh 

3) Klien mampu 

memodifikasi gaya 

hidup untuk 

mencegah jatuh 

4) Tidak ada penurunan 

kekuatan otot 

ekstremitas 

5) Tidak ada 

penggunaan restrain 

1) Sediakan lingkungan 

yang aman untuk klien 

 

2) Anjurkan keluarga untuk 

menemani klien 

 

3) Berikan pengamanan di 

tempat tidur klien seperti 

pagar tempat tidur 

 

4) Identifikasi kebutuhan 

keamanan klien, sesuai 

dengan kondisi fisik dan 

fungsi kognitif klien 

 

1) Lingkungan yang aman 

dapat mencegah 

terjadinya jatuh 

2) Membantu memudahkan 

klien dalam meminta 

bantuan 

3) Berfungsi melindungi 

klien dari terjatuh saat 

terjadi penurunan 

kesadaran 

4) Untuk mengetahui 

kebutuhan keamanan 

klien 
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2.2.3.4 Resiko Cidera Berhubungan Dengan Penurunan Tingkat Kesadaran, 

Gelisah, Agitasi, Gerakan Involunter dan Kejang 

Tabel 2.4 Resiko Cidera Berhubungan Dengan Penurunan Tingkat Kesadaran, 

Gelisah, Agitasi, Gerakan Involunter dan Kejang 

Tujuan/ kriteria hasil Intervensi Rasional 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapkan resiko cedera 

dapat teratasi dengan 

kriteria hasil sebagai 

berikut: 

1) Klien terbebas dari 

resiko cedera 

2) Klien mampu 

menjelaskan cara 

untuk mencegah 

cedera 

3) Klien mampu 

menjelaskan faktor 

resiko dari lingkungan  

4) Klien mampu 

mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

meningkatkan resiko 

cedera 

5) Klien mampu 

mengidentifikasi 

tindakan pencegahan 

atas bahaya tertentu 

1) Kaji ulang keberadaan 

faktor – faktor resiko 

jatuh pada klien 

2) Lakukan modifikasi 

lingkungan agar lebih 

aman 

 

3) Ajarkan klien tentang 

upaya penundaan cidera 

 

 

4) Kolaborasi dengan 

dokter untuk 

penatalaksanaan vertigo 

pada klien 

1) Untuk mengetahui 

faktor- faktor risiko 

jatuh pada pasien  

2) Memodifikasi 

lingkungan dapat 

menurunkan resiko 

jatuh pada pasien 

3) Meningkatkan 

kemandirian klien 

untuk menghindari 

resiko jatuh 

4) Kolaborasi dengan 

dokter dalam 

pemberian obat 
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2.2.3.5 Resiko Infeksi Berhubungan Dengan Inkontuinitas Jaringan 

Tabel 2.5 Resiko Infeksi Berhubungan Dengan Inkontuinitas Jaringan  

 

Tujuan/ kriteria hasil Intervensi Rasional 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24 jam 

diharapkan resiko 

infeksi dapat teratasi 

dengan kriteria hasil 

sebagai berikut: 

1) Klien bebas dari 

tanda dan gejala 

infeksi 

2) Klien menunjukana 

kemampuan untuk 

mencegah timbulnya 

infeksi 

3) Klien menunjukan 

perilaku hidup sehat 

4) Klien mampu 

mendeskripsikan 

factor yang 

mempengaruhi 

penularan serta 

penatalaksanaannya 

1) Berikan perawatan aseptik 

dan antiseptik 

2) Observasi daerah kulit yang 

mengalami kerusakan seperti 

luka, garis jahitan 

 

 

3) Berikan perawatan perineal 

 

 

 

4) Kolaborasi pemberian 

antibiotik sesuai indikasi 

1) Untuk menghidari dan 

mencegah infeksi 

2) Mendeteksi 

perkembangan infeksi 

yang dapat terjadi untuk 

membuat rencana 

tindakan berikutnya 

3) Menurunkan 

kemungkinan terjadinya 

pertumbuhan bakteri 

atau infeksi 

4) Menurunkan resiko 

pertumbuhan bakteri 

atau infeksi 
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2.2.4 Implementasi keperawatan  

 Merupakan pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan 

yang telah disusun pada tahap perencanaan (Setiadi,2012). 

Pada diagnosa nyeri akut berhubangan dengan agen cedera biologis 

kontraktur (terputusnya jaringan tulang) selama 3 x 24 jam dilakukan 

tindakan keperawatan berupa mengatur posisi fisiologis, 

mengistirahatkan klien, mengajarkan teknik relaksasi pernapasan 

dalam, mengajarkan teknik distraksi pada saat nyeri 

Pada diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan 

dengan penurunan ruangan untuk perfusi serebral sumbatan aliran 

darah serebral selama 2 x 24 jam dilakukan tindakan keperawatan 

berupa menentukan faktor –faktor yang berhubungan dengan keadaan 

tertentu atau yang menyebabkan koma, memantau status neurologis 

secara teratur, mengkaji perubahan pada penglihatan, memantau ttv, 

mengkolaborasi pemberian oksigen 

Pada diagnosa resiko jatuh berhubungan dengan keterbatasan 

mobilitas fisik, selama 3 x 24 jam dilakukan tindakan keperawatan 

berupa menyediakan lingkungan yang aman untuk klien, 

menganjurkan keluarga untuk menemani klien, memberi pengamanan 

di tempat tidur klien seperti pagar tempat tidur, mengidentifikasi 

kebutuhan keamanan klien sesuai dengan kondisi fisik dan kognitif 

klien 

Pada diagnosa resiko cidera berhubungan dengan penurunan tingkat 

kesadaran, gelisah, agitasi, gerakan involunter dan kejang selama 3 x 
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24 jam dilakukan tindakan keperawatan berupa mengkaji ulang 

keberadaan faktor – faktor resiko jatuh pada klien, melakukan 

modifikasi lingkungan agar lebih aman, mengjarkan klien tentang 

upaya penundaan cidera, mengkolaborasi dengan dokter untuk 

penatalaksanaan vertigo pada klien 

Pada diagnosa resiko infeksi selama 2 x 24 jam dilakukan tindakan 

keperawatan berupa memberikan perawatan aseptik dan antiseptik, 

mengobservasi daerah kulit yang mengalami kerusakan seperti luka, 

garis jahitan, memberikan perawatan perineal, mengkolaborasi 

pemberian antibiotik sesuai indikasi 

2.2.5 Evaluasi 

  Dilaksanakan suatu penilaian terhadap asuhan keperawatan yang 

telah diberikan atau dilaksanakan dengan berpegang teguh pada tujuan 

yang ingin dicapai. Pada bagian ini ditentukan apakah perencanaan sudah 

tercapai atau belum, dapat juga timbul masalah baru. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan nyeri berkurang, 

ketidakefektifan perfusi jaringan otak teratasi, tidak ada resiko jatuh, 

tidak ada resiko cidera, tidak ada resiko infeksi. 
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2.3 Pathway 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pathway Cedera Otak Sedang (Nurarif & Kusuma, 2015) 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

Untuk mendapatkan gambaran nyata pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada An.A dengan COR (Cedera Otak Ringan), maka penulis menyajikan suatu 

kasus yang penulis amati mulaitanggal 25 Januari 2020 sampai 28 Januari 2020 

dengan data pengkajian pada tanggal 25 Januari 2020 jam 16.00 WIB. Anamnesa 

diperoleh dari klien, keluarga klien dan rekam medis No. Register 00415xxx 

sebagai berikut: 

3.1 Pengkajian 

3.1.1 Identitas 

An. A (14 tahun), belum menikah, suku Jawa, beragama Islam, sekolah 

menegah pertama, alamat bendomungal, Bangil Pasuruan. Klien dirawat 

dengan diagnosa medis Cedera otak ringan. 

3.1.2 Keluhan Utama 

 Klien mengatakan pusing  

3.1.3 Riwayat Kesehatan 

3.1.3.1 Riwayat Kesehatan Sekarang 

Hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 07.00 WIB pasien mengalami 

kecelakaan lalu lintas, kepala membentur aspal, pukul 08.00 WIB pasien 

dibawa ke IGD RSUD Bangil Pasuruan. Kemudian pasien dipindahkan ke 

ruangan melati dengan kondisi GCS 4-5-6, mengeluh pusing, vulnus 

exoriaci pada pelipis sebelah kanan dan pada tangan kanan, dengan 

keadaan umum lemah. 
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3.1.3.2 Riwayat Kesehatan Sebelumnya 

Klien mengatakan tidak pernah menderita penyakit apapun sebelumnya. 

Klien tidak pernah operasi dan klien mengatakan tidak mempunyai alergi 

obat serta makanan. 

3.1.3.3 Riwayat Kesehatan Keluarga 

 Klien mengatakan keluarganya tidak ada yang menderita penyakit sama

 dengan klien. 

3.1.3.4 Perilaku yang mempengaruhi kesehatan 

 Klien mengatakan perilaku makan di rumah baik. 

3.1.3.5 Lingkungan rumah dan komunitas 

 Klien mengatakan lingkungan rumah bersih dan nyaman 

3.1.3.6 Persepsi dan pengetahuan tentang penyakit dan penatalaksanannya 

 Klien mengatakan sudah mengetahui tentang penyakitnya cara penanganan 

dan cara minum obat dengan benar sesuai anjuran. 

3.1.4 Status Cairan dan Nutrisi 

 Nafsu makan sebelum sakit baik dan saat sakit juga baik, pola makan klien 

 sebelum sakit 3x sehari (1 porsi habis) dan saat sakit 3x sehari (1 porsi 

 habis), jenis minum sebelum sakit air putih, sebanyak 1000cc perhari 

 dan saat sakit air putih sebanyak 1000cc perhari, tidak ada pantangan 

 makan, menu makanan sebelum sakit dan saat sakit tetap sama yaitu nasi, 

 lauk, sayur. Berat badan sebelum sakit 65kg dan saat sakit 65kg. 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 
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3.1.5 Genogram 

 x   x      x  

 

 

 

 

 

     x 

      

 

Keterangan : 

  : Perempuan   x  : Meninggal    

  : Laki-laki    : Garis tinggal satu rumah  

  : Pasien     

Gambar 3.1 Genogram Keluarga An. A dengan diagnosa medis Cedera Otak Ringan  

(COR) di RSUD Bangil 

3.1.6 Pemeriksaan Fisik 

Keadaan umum lemah,tekanan darah : 120/70 mmhg, suhu : 36,5 oc (lokasi 

pengukuran: axilla), nadi : 89x/menit (lokasi penghitungan: arteri radialis), 

respirasi: 20x/menit. 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.6.1 Sistem Pernafasan (Breathing) 

(1) Inspeksi 

 Pada inspeksi ditemukan bentuk dada simetris, susunan ruas tulang 

 belakang normal, tidak ada otot bantu nafas tambahan, tidak terpasang alat 

 bantu nafas,  tidak ada batuk dan produksi sputum. 
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(2) Palpasi 

 Vocal fremitus klien simetris kanan dan kiri. 

(3) Perkusi 

 Perkusi thorax sonor. 

(4) Auskultasi 

 Suara nafas klien vasikuler, tidak ada suara nafas tambahan. 

 Masalah Keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 

3.1.6.2 Sistem Cardiovaskular (Blood) 

(1) Inspeksi 

 Tidak ada sianosis pada klien, tidak terdapat nyeri dada 

(2) Palpasi 

 Tidak ada peningktan tekanan darah, tidak ditemukan pembesaran jantung, 

 tidak ada peningkatan atau penurunan jumlah nadi, tidak ada clubbing 

 finger, JVP normal 

(3) Perkusi 

 Perkusi jantung pekak dengan posisi jantung ics 2 dextra sinistra sampai 

 ics 5 midclavikula sinistra 

(4) Auskultasi 

 Bunyi jantung S1 S2 tunggal, tidak terdengar mur-mur atau gallop, irama 

 jantung normal 

 Masalah Keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 
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3.1.6.3 Sistem Persyarafan (Brain) 

(1) Inpeksi 

Kesadaran composmentis, CGS 4-5-6, orientasi baik, tidak terdapat 

kejang, nyeri kepala, pupil isokor, reflek cahaya baik, tidur siang saat di 

rumah tidur selama 2 jam, tidur malam 8 jam. Pada saat di RS pasien tidur 

siang 2 jam, tidur malam 7 jam. Pasien mengatakan pusing di kepala 

bagian belakang. 

 Masalah Keperawatan: Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan serebral 

3.1.6.4 Sistem Perkemihan (Bladder) 

(1) Inspeksi 

 Bentuk alat kelamin normal, frekuensi berkemih 3x sehari, jumlah urine 

 1500cc/24jam, warna kuning, bau khas, tidak terpasang alat bantu kateter 

(2) Palpasi 

 Tidak terdapat nyeri tekan pada kandung kemih 

 Masalah Keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 

3.1.6.5 Sistem Pencernaan (Bowel) 

(1) Inspeksi 

Mulut bersih dan simetris, mukosa bibir lembab, bentuk bibir normal, 

klien tidak mengalami kesulitan makan, tidak ada penurunan nafsu makan, 

tidak ada mual dan muntah. Kebiasaan BAB 1x sehari dengan konsistensi 

padat, warna cokelat, bau khas, tempat yang digunakan adalah toilet. 

(2) Palpasi 

 Tidak ada massa feses, tidak ada nyeri tekan abdomen, tidak kembung. 
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(3) Auskultasi 

 Bising usus 14x/menit 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.6.6 Sistem Muskuloskeletal dan Integumen (Bone) 

(1) Inspeksi  

Kemampuan pergerakan sendi terbatas, tidak terdapat dekubitus, tida ada 

oedema, tidak  terdapat dislokasi, tidak ada fraktur, kemampuan 

melakukan aktivitas harian dibantu oleh keluarga, klien makan dibantu 

keluarga, BAK, BAB, berganti pakaian, duduk, seka dibantu keluarga. 

Terdapat vulnus exoriaci pada pelipis kanan, tangan kanan dan nyeri tekan 

pada area luka di pelipis kanan dan siku lengan atas sebelah kanan.Luka 

terlihat kemerahan.Terlihat menyeringai ketika nyeri, tampak memegangi 

area luka.luka di pelipis kanan dan siku lengan atas sebelah kanan, dengan 

skala 5, terasa cekot-cekot dan nyeri hilang timbul. 

 (2) Palpasi 

 CRT <3 detik, akral hangat, kekuatan otot ekstremitas kanan 5.dan 

ekstremitas kiri 5 

 Masalah Keperawatan : Kerusakan integritas kulit, nyeri akut, hambatan 

mobilitas fisik. 

3.1.6.7 Sistem Penginderaan 

(1) Inspeksi 

 Pada klien tidak ditemukan adanya kerusakan penginderaan seperti pada 

 penglihatan, gangguan indera pengecap,dan gangguan indera pembau. 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 
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3.1.6.8 Sistem Endokrin 

(1) Inspeksi 

 Tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar edokrin pada klien. 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.6.9 Data Psikososial 

(1) Gambaran diri/citra diri 

 Klien mengatakan bangga dengan dirinya sendiri, klien mengatakan 

 menyukai semua bagian tubuhnya, klien mengatakan selalu sabar dan 

 ikhlas menghadapi semua. 

(2) Identitas 

Status klien dalam keluarga adalah sebagai anak, klien mengatakan puas 

dengan posisinya, klien juga puas terhadap jenis kelaminnya. 

(3) Peran 

Klien mengatakan perannya sebagai anak, klien juga mengatakan  sanggup 

melakukan perannya sebagai anak yang baik.  

(4) Ideal diri 

Klien mengatakan ingin selalu diberi kesehatan dan ingin cepat sembuh, 

klien tidak bekerja karena klien sebagai pelajar, status dalam keluarga 

sebagai anak, tugasnya menjadi anak yang penurut dan berbakti kepada 

kedua orang tua, klien mengatakan tidak ingin dikucilkan dalam 

lingkungan masyarakat, harapan klien adalah agar cepat sembuh dan dapat 

beraktivitas kembali. 

(5) Harga diri 

 Klien mengatakan selalu menghargai dirinya sendiri 
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(6) Data sosial 

 Klien mengatakan hubungan dengan keluarga baik saja, reaksi klien saat 

 interaksi baik, tenang, dan kooperatif. 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.6.10 Data Spiritual 

 Klien mengatakan ini semua hanya cobaan dari Allah, sumber kekuatan 

 dan harapan saat sakit adalah Allah, klien mengatakan bahwa dirinya 

 selalu sholat dan rajin berdoa, klien mengatakan bahwa yakin dirinya akan

 sembuh. 

 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3.1.7 Data Penunjang 

3.1.7.1 Pemeriksaan Laboratorium (25 Januari 2020) 

 Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pada An. A Dengan Diagnosa 

      Medis Cedera Otak Ringan (COR) di RSUD Bangil   

Pemeriksaan Hasil Satuan Rujukan 

Hematologi 

Darah lengkap 

Leukosit (WBC) 

Neutrofil 

Limfosit 

Monosit 

Eosinofil 

Basofil 

Neutrofil % 

Limfosit % 

Monosit % 

Eosinofil % 

Basofil % 

Eritrosit (RBC) 

Hemoglobin (HGB) 

Hematokrit (HCT) 

MCV 

MCH 

 

 

15,14 

11,2 

3,01 

0,7 

0,172 

0,06 

73,7 

19,9 

4,8 

1,1 

0,4 

5,406 

14,95 

43,9 

81,14 

27,66 

 

 

x10³/µL 

x10³/µL 

x10³/µL 

x10³/µL 

x10³/µL 

x10³/µL 

% 

% 

% 

% 

% 

10³/µL 

g/dL 

% 

µm³ 

pg 

 

 

4,5 - 13 

1,5 – 9,5 

1,1 – 6,0 

0,14 – 0,78 

0 – 0,39 

0 – 0,13 

  34 - 64 

25 - 45 

3 – 6 

0 – 3 

0 – 1 

4,5 – 5,3 

13 – 16 

36 – 51 

79 – 98 

25 – 35 
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MCHC 

RDW 

PLT 

MPV 

Klinik Kimia 

Gula darah 

Gula darah sewaktu 

34,09 

12,17 

275 

7,069 

 

 

117 

g/dL 

% 

10³/µL 

fL 

 

 

mg/dL 

32 – 36 

11,5 – 14 

150 – 450 

6,90 – 10,6 

 

 

< 200 

 

3.1.7.2 Pemeriksaan CT-Scan : Tidak tampak kelainan 

3.1.8 Therapi 

3.1.8.1 Inf. Rd 5 1500cc/24jam : memenuhi kebutuhan glukosa dalam tubuh 

 untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. 

3.1.8.2 Inj. Antrain 3 x 1 gr : untuk mengurangi rasa nyeri pada klien 

3.1.8.3 Inj. Ceftriaxone 2x1 gr : antibiotic, untuk infeksi bakteri 

3.1.8.4 Inj. Omeprazole 1x40 mg : Untuk mengurangi produksi asam di dalam 

lambung. 

3.1.8.5 Gentamicin (salep) 5mg : untuk mengobati infeksi pad kulit yang 

disebabkan bakteri, menghambat pertumbuhan kuman, infeksi kulit baik 

primer dan sekunder.  

3.2 Diagnosa Keperawatan 

3.2.1 Analisa Data 

Nama pasien : An. A  Umur : 14 Tahun No RM : 00415xxx 

 

Tabel 3.2 Analisa Data Pada An. A Dengan Diagnosa Medis Cedera Otak Ringan 

(COR) di RSUD Bangil 

No. DATA ETIOLOGI PROBLEM 

1. DS : Klien mengatakan pusing  

pada kepala bagian 

belakang  

 

DO : 

1) K/U : lemah  

2) GCS 4-5-6 

Benturan kepala 

   

Tengkorak 

bergerak  

 

 

Perubahan  

Resiko 

ketidakefektifan 

perfusi jaringan 

cerebral  
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3) Kesadaran : composmentis 

4) Terlihat gelisah 

5) TTV : 

TD : 120/70 mmhg 

N   : 89x/menit 

S    : 36,5ºC 

RR : 20x/menit 

 

intrasel/ekstrasel 

 

Kelemahan otak 

 

Suplai oksigen 

menurun  

 

Gangguan perfusi 

jaringan cerebral  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS : Klien mengatakan 

terdapat luka babras pada 

pelipis kanan dan siku 

lengan atas sebelah 

kanan  

DO : 

1) K/U : lemah  

2) GCS 4-5-6 

3) Kesadaran composmentis 

4) Orientasi baik 

5) Terdapat luka terbuka 

pada pelipis dan tangan 

kanan  

6) Terdapat pus bila luka di 

tekan  

7) Luka kemerahan  

 

DS : Klien mengatakan nyeri 

pada area luka di pelipis 

dan tangan sebelah 

kanan  

P : Vulnus exoriaci dan memar 

Q : Cekot – cekot 

R : Pelipis dan tangan sebelah   

kanan 

S : Skala 5 

T : Hilang timbul  

 

DO : 

1) K/U : lemah 

2) Kesadaran : composmentis 

3) GCS : 4-5-6 

4) Terlihat menyeringai 

5) Tampak memegangi area 

luka 

6) Nyeri tekan pada area luka  

7) TTV : 

TD : 120/70 mmhg 

 

Terjadi benturan 

keras pada bagian 

tubuh tertentu 

 

Robeknya kulit 

kepala / scalp 

 

 

Kerusakan 

integritas kulit 

 

 

 

 

 

 

 

Luka terbuka pada 

bagian tubuh  

 

Suplai oksigen 

menurun 

 

Iskemik 

jaringanotak 

   

Pelepasan mediator 

nyeri (bradikinin, 

histamin) 

 

Nyeri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerusakan 

integritas kulit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeri akut  
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4.  

N   : 89x/menit 

S    : 36,5ºC 

RR : 20x/menit 

 

DS : - 

DO : 

1) K/U : lemah 

2) Kesadaran : composmentis 

3) GCS : 4-5-6 

4) ADL dibantu keluarga 

(makan dibantu keluarga, 

BAK, BAB, berganti 

pakaian, duduk, seka 

dibantu keluarga) 

 

 

 

 

Kemampuan gerak 

terbatas 

 

 

 

 

Hambatan 

Mobilitas Fisik 

 

3.2.2 Daftar Masalah Keperawatan 

3.2.2.1 Nyeri akut  

3.2.2.2 Kerusakan integritas kulit 

3.2.2.3 Resiko ketidakefetifan perfusi jaringan serebral 

3.2.2.4 Hambatan Mobilitas Fisik 

3.2.3 Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas 

3.2.3.1 Nyeri akut berhubungan dengan iskemia jaringan  

3.2.3.2 Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan robeknya kulit kepala 

3.2.3.3 Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan 

suplai  oksigen ke otak berkurang 
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3.3 Intervensi Keperawatan  

Nama pasien : An. A  Umur : 14 Tahun No RM : 00415xxx 

 

Tabel 3.3 Intervensi Keperawatan Pada An. A Dengan Diagnosa Medis Cedera   

Otak Ringan (COR) di RSUD Bangil 

 

No. 

Dx 

Tujuan/Kriteria hasil Intervensi Rasional 

1.  Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam di 

harapkan nyeri dapat 

berkurang  

Kriteria hasil : 

1. Klien mampu 

menjelaskan 

kembali tentang 

penyebab nyeri dan 

penatalaksanaannya 

2. Klien mau 

melaporkan 

nyerinya berkurang 

3. Klien mampu 

mendemostrasikan 

ulang teknik 

relaksasi dan 

distraksi  

4. Klien tidak tampak 

menyeringai 

5. Skala nyeri 1-3 

6. Pasien tampak rileks 

7. TTV dalam batas 

normal  

- TD (90/60-120/80  

mmhg) 

- S (36,5 – 37,5˚C) 

- N (60-100x/menit) 

- RR ( 16-20x/menit 

 

1. Jelaskan pada pasien 

tentang penyebab 

nyeri pada luka dan 

penatalaksanaannya 

2. Anjurkan pasien 

melaporkan nyeri 

dengan segera 

 

 

 

 

3. Anjarkan teknik 

relaksasi dan 

distraksi  

 

 

 

 

4. Observasi skala 

nyeri, frekuensi dan 

reasi yang di alami 

oleh klien  

 

 

 

5. Kolaborasi dengan tim 

medis dalam 

pemberian terapi 

analgesik 

1. Untuk menambah 

pengetahuan pada 

pasien tentang 

pnyebab nyeri 

2. Nyeri berat dapat 

menyebabkan 

syok kardiogenik 

yang berdampak 

kematian yang 

mendadak 

 

3. Teknik relaksasi 

dan distraksi 

dapat mengurangi 

rasa nyeri yang di 

rasakan dan 

membuat pasien 

lebih nayaman 

4. Variasi 

penampilam dan 

perilaku klien 

karena nyeri yang 

terjadi sebagai 

temuan 

pengkajian 

5. Untuk proses 

penyembuhan 

pasien 

2. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam di 

harapkan integritas 

kulit membaik 

Kriteria hasil : 

1. Mobilisasi klien ( 

ubah posisi klien 

setiap 2 jam sekali ) 

 

 

 

 

1. Supaya pada area 

luka klien tidak 

mengalami 

pengerasan pada 

proses 

penyembuhan 
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1. Perfusi jaringan 

kulit baik  

2. Tidak ada luka lecet 

pada kulit  

3. Tidak ada nyeri 

tekan pada area luka 

 

2. Anjurkan klien untuk 

menjaga kebersihan 

kulit agar tetap 

bersih dan kering 

pada area luka 

 

 

3. Monitor status nutrisi 

pasien 

 

 

 

 

 

 

4. Monitor karasteristik 

luka, warna, ukuran, 

dan bau 

 

5. Kolaborasi dengan 

tim medis dalam 

pemberian terapi 

yang sesuai dengan 

klien 

 

2. Untuk 

mempercepat 

penyembuhan 

luka 

 

 

 

3. Untuk 

mengetahui 

makanan apa 

yang dapat 

mempercepat 

proses 

penyembuhan 

 

4. Mengetahui 

perkembangan 

karakteristik pada 

luka  

5. Untuk 

mempercepat 

penyembuhan 

pada pasien 

 

3. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

3x24 jam diharapkan 

tidak terjadi penurunan 

fungsi serebral pada 

klien  

Kriteria hasil : 

1. GCS dalam batas 

normal  

2. Tidak ada 

penurunan 

kesadaran pada 

klien  

3. Rasa pusing pada 

kepala klien dapat 

berkurang   

4. TTV dalam batas 

normal  

- TD (90/60-

120/80 mmhg) 

- S (36,5 – 37,5˚C) 

1. Posisikan klien 

terlentang  

 

2. Observasi tingkat 

kesadaran klien  

 

 

3. Anjurkan klien untuk 

membatasi gerakan 

kepala, leher, dan 

punggung 

 

 

 

4. Berikan posisi head 

up 30˚ 

 

 

 

 

5. Observasi tanda-

tanda status 

neurologis dengan 

1. Untuk 

meningkatkan 

sirkulasi darah ke 

otak 

2. Untuk mengetahui 

perkembangan 

klien  

3. Semakin banyak 

gerakan kepala, 

leher dan 

punggung maka 

TIK akan 

meningkat 

  

4. Untuk 

mengurangi 

tekanan 

intrakranial dan 

resiko terjadinya 

herniasi otak 

5. Mengurangi 

kerusakan otak 

lebih lanjut 
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- N (60-

100x/menit) 

- RR ( 16-

20x/menit 

 

GCS, mual muntah, 

serta tanda –tanda 

vital 

 

6. Kolaborasi dengan 

tim medis dalam 

pemberian terapi 

analgetik 

 

 

 

 

 

6. Untuk 

mengurangi dan 

membantu proses 

penyembuhan 

 

 

 

 

 

3.4 Implementasi Keperawatan 

Nama pasien : An. A  Umur : 14 Tahun No RM : 00415xxx 

 

Tabel 3.4 Implementasi Keperawatan Pada An. A Dengan Diagnosa Medis 

Cedera Otak Ringan (COR) diRSUD Bangil 

No. 

Dx 

Tanggal Jam Implementasi Nama/Tanda 

tangan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menjelaskan pada klien tentang 

penyebab nyeri dan 

penatalaksanaannya  

Respon : klien mengatakan paham 

akan penyebab nyeri pada luka dan 

penatalaksanaannya  

2. Menganjurkan klien melaporkan 

nyeri dengan segera  

Respon : klien memahami dan mau   

melakukan apa yang dianjurkan 

perawat.  

3. Mengajarkan klien teknik relaksasi 

dan distraksi  

Respon : klien mendemontrasikan 

ulang tentang teknik relaksasi dan 

distraksi  

- Relaksasi : dengan cara nafas 

dalam melalui hidung lalu 

dihembuskan melalui mulut 

secara perlahan 

- Distraksi : dengan cara 

mengalihkan nyeri seperti 

berbincang dengan keluarga 

atau dengan pasien lainnya 

4. Mengobservasi skala nyeri, lokasi, 

frekuensi serta reaksi yang di alami 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klien 

- Skala nyeri 5, lokasi pada 

pelipis dan tangan sebelah 

kanan, reasksi yang di alami 

pasien tampak menyeringai 

ketika nyeri  

 

5. Berkolaborasi dengan tim medis 

dalam pemberian terapi IV yang 

sesuai dengan klien. 

- Injeksi antrain 1gr 

1. Memobilisasi klien ( ubah posisi 

klien setiap 2 jam sekali ) 

Respon : klien mau mengikuti 

arahan petugas 

2. Menganjurkan klien untuk menjaga   

kebersihan kulit agar tetap bersih 

dan kering pada area luka. 

Respon : klien memahami dan mau   

melakukan apa yang dianjurkan 

perawat.  

- Dibersihkan dengan 

menggunakan cairan NS dan 

dikeringkan dengan 

menggunakan kassa steril  

3.   Monitor status nutrisi pasien 

Respon : porsi makan klien habis 

(tidak ada alergi makanan) 

4. Mengobservasi karakteristik luka, 

warna dan bau 

Respon : klien kooperatif ketika 

dilakukan pemeriksaan  

(luka kemerahan, ukuran luka 

kurang lebih 5-7 cm, dan bau khas ) 

5. Berkolaborasi dengan tim medis 

dalam pemberian terapi yang sesuai 

dengan pasien  

- Gentamisin (salep) 

1. Memposisikan klien terlentang (bed 

klien didatarkan dan meminta klien 

untuk bedrest  

Respon : Klien kooperatif dan mau 

melakukan apa yang di katakan 

perawat  

2. Mengobservasi tingkat kesadaran 

klien (kesadaran klien 

composmentis, GCS 4,5,6, keadaan 

umum baik, klien kooperatif) 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respon : klien kooperatif saat di 

periksa  

3. Menganjurkan klien untuk 

membatasi pergerakan leher, kepala 

dan punggung. 

Respon : klien memahami dan mau 

melakukan apa yang dianjurkan 

perawat 

4. Memberikan posisi head up 15-30˚  

Respon : klien dapat memposisikan 

kepalanya dank lien merasa nyaman 

5. Mengobservasi tanda-tanda status 

neurologis dengan GCS, keluhan 

nyeri kepala, mual muntah dan 

tanda-tanda vital 

Respon : klien kooperatif saat di 

periksa  

GCS : 4-5-6 

TTV : TD : 120/70 mmhg 

N  : 89x/menit 

S   : 36,5˚C 

RR : 20x/menit 

6. Berkolaborasi dengan tim medis 

dalam pemberian terapi IV yang 

sesuai dengan pasien  

 

1. Menganjurkan klien melaporkan 

nyeri dengan segera  

Respon : klien memahami dan mau   

melakukan apa yang dianjurkan 

perawat.  

2. Menganjurkan klien teknik 

relaksasi dan distraksi  

Respon : klien mendemontrasikan 

ulang tentang teknik relaksasi dan 

distraksi  

- Relaksasi : dengan cara nafas 

dalam melalui hidung lalu 

dihembuskan melalui mulut 

secara perlahan 

- Distraksi : dengan cara 

mengalihkan nyeri seperti 

berbincang dengan keluarga 

atau dengan pasien lainnya 

3. Mengobservasi skala nyeri, lokasi, 

frekuensi serta reaksi yang di alami 

klien 

- Skala nyeri 5, lokasi pada 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pelipis dan tangan sebelah 

kanan, reasksi yang di alami 

pasien tampak menyeringai 

ketika nyeri  

4. Berkolaborasi dengan tim medis 

dalam pemberian terapi IV yang 

sesuai dengan klien. 

- Injeksi antrain 1gr 

1. Memobilisasi klien ( ubah posisi  

klien setiap 2 jam sekali ) 

Respon : klien mau mengikuti 

arahan petugas 

2. Menganjurkan klien untuk menjaga   

kebersihan kulit agar tetap bersih 

dan kering pada area luka. 

Respon : klien memahami dan mau   

melakukan apa yang dianjurkan 

perawat.  

- Dibersihkan dengan 

menggunakan cairan NS dan 

dikeringkan dengan 

menggunakan kassa steril  

3.  Memonitor status nutrisi pasien 

Respon : porsi makan klien habis 

(tidak ada alergi makanan) 

4. Mengobservasi karakteristik luka, 

warna dan bau 

Respon : klien kooperatif ketika 

dilakukan pemeriksaan  

(luka kemerahan, ukuran luka 

kurang lebih 5-7 cm, dan bau khas ) 

5. Berkolaborasi dengan tim medis 

dalam pemberian terapi yang sesuai 

dengan pasien  

- Gentamisin (salep) 

1. Memposisikan klien terlentang (bed 

klien didatarkan dan meminta klien 

untuk bedrest  

Respon : Klien kooperatif dan mau 

melakukan apa yang di katakan 

perawat  

2. Mengobservasi tingkat kesadaran 

klien (kesadaran klien 

composmentis, GCS 4,5,6, keadaan 

umum baik, klien kooperatif) 

Respon : klien kooperatif saat di 

periksa  

3. Menganjurkan klien untuk 
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membatasi pergerakan leher, kepala 

dan punggung. 

Respon : klien memahami dan mau 

melakukan apa yang dianjurkan 

perawat 

4. Mempertahakan posisi head up 15-

30˚  

Respon : klien dapat memposisikan 

kepalanya dank lien merasa nyaman 

5. Mengobservasi tanda-tanda status 

neurologis dengan GCS, keluhan 

nyeri kepala, mual muntah dan 

tanda-tanda vital 

Respon : klien kooperatif saat di 

periksa  

GCS : 4-5-6 

TTV : TD : 120/70 mmhg 

N  : 89x/menit 

S   : 36,5˚C 

RR : 20x/menit 

6. Berkolaborasi dengan tim medis 

dalam pemberian terapi IV yang 

sesuai dengan pasien  

 

3.5 Evaluasi 

3.5.1 Catatan Perkembangan 

Tabel 3.5 Catatan Perkembangan Pada An. A Dengan Diagnosa Medis Cedera 

Otak Ringan (COR) di RSUD Bangil 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Catatan Perkembangan Paraf 

25/01/2020 

 

 

 

 

 

 

Nyeri akut berhubungan 

dengan iskemia jaringan  

 

 

 

 

 

S : Klien mengatakan nyeri 

pada area luka di pelipis 

dan tangan sebelah 

kanan, luka babras dan 

memar, terasa cekot – 

cekot, dengan skala 5, 

nyeri hilang timbul  
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25/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerusakan integritas kulit 

berhubungan dengan 

robeknya kulit kepala 

 

 

 

 

 

 

 

 

O : - Keadaan umum : lemah  

- Terlihat menyeringai 

- Tampak memegangi area 

luka 

- Nyeri tekan pada area luka  

- TTV : 

TD : 120/70 mmhg 

N   : 89x/menit 

S    : 36,5ºC 

RR : 20x/menit 

A : Masalah belum teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan  

    (2,3,4,5) 

S : Klien mengatakan vulnus 

exoriaci pada lengan atas 

bagian kanan dan pelipis 

sebelah kanan 

O : -  Keadaan umum : lemah  

- Kesadaran :composmentis 

- GCS : 4-5-6 

- Terdapat luka babras pada 

pelipis dan lengan atas 

sebelah kanan  

- Luka tampak kemerahan 
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25/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiko ketidakefektifan 

perfusi jaringan serebral 

berhubungan dengan suplai  

oksigen ke otak berkurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeri akut berhubungan 

dengan iskemia jaringan  

 

 

 

- Ada pus pada luka bila 

ditekan 

A : Masalah belum teratasi  

P : Intervensi dilanjutkan  

     (2,3,4,5) 

S : Klien mengatakan pusing 

pada kepala bagian belakang  

O   : 

- Keadaan umum : lemah 

- Kesadaran : composmentis 

- GCS : 4-5-6 

- Terlihat gelisah 

- TTV : TD : 120/70 mmhg 

           N   : 89x/menit 

           S    : 36,5˚C 

RR : 20x/menit 

A   : Masalah belum teratasi 

P    : Intervensi dilanjutkan 

        (2,3,4,5,6) 

S : Klien mengatakan masih 

nyeri pada area luka di 

pelipis dan tangan sebelah 

kanan, luka babras dan 

memar, terasa cekot – 
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26/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerusakan integritas kulit 

berhubungan dengan 

robeknya kulit kepala 

 

 

 

 

 

 

cekot, dengan skala 4, nyeri 

hilang timbul  

O : - Keadaan umum : cukup 

-  Terlihat menyeringai 

- Tampak memegangi area 

luka 

- Nyeri tekan pada area luka  

- TTV : TD : 110/70 mmhg 

           N   : 87x/menit 

           S    : 36,7˚C 

RR : 20x/menit 

A : Masalah teratasi sebagian 

 

P: Intervensi dilanjutkan 

    (2,3,4,5) 

S : Klien mengatakan vulnus 

exoriaci sedikit mengering 

pada lengan atas bagian 

kanan dan pelipis sebelah 

kanan 

O : - Keadaan umum : baik 

- Kesadaran :composmentis 

- GCS : 4-5-6 

- Terdapat luka babras pada 
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26/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiko ketidakefektifan 

perfusi jaringan serebral 

berhubungan dengan suplai  

oksigen ke otak berkurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pelipis dan lengan atas 

sebelah kanan  

- Luka tampak kemerahan 

berkurang 

- Tidak ada pus pada luka 

bila ditekan 

A : Masalah teratasi sebagian 

P : Intervensi dilanjutkan  

     (2,3,4,5) 

S : Klien mengatakan masih 

pusing pada kepala bagian 

belakang  

O   : - Keadaan umum : lemah 

- Kesadaran : 

composmentis 

- GCS : 4-5-6 

- TTV : TD : 110/70 

mmhg 

           N   : 87x/menit 

           S    : 36,7˚C 

RR : 20x/menit 

A   : Masalah teratasi sebagian 

P    : Intervensi dilanjutkan 

        (2,3,4,5,6) 
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3.5.2 Evaluasi Akhir 

Tabel 3.6 Evaluasi Keperawatan Pada An. A Pengan Diagnosa Medis Cedera 

Otak Ringan (COR) di RSUD Bangil 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Evaluasi Paraf 

27/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/01/2020 

 

 

Nyeri akut berhubungan 

dengan iskemia jaringan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerusakan integritas kulit 

berhubungan dengan 

robeknya kulit kepala 

S : Klien mengatakan sudah 

tidak nyeri lagi pada area 

luka di pelipis dan tangan 

sebelah kanan,skala nyeri 1 

O : - Keadaan umum : baik 

- Tidak tampak memegangi 

area luka 

- Tidak nyeri tekan pada 

area luka  

- Tidak tampak menyeringai  

- TTV : TD : 120/80 mmhg 

           N   : 88x/menit 

           S    : 36,6˚C 

 RR : 20x/menit 

A : Masalah teratasi  

P: Intervensi dihentikan 

    (pasien pulang) 

S : Klien mengatakan vulnus 

exoriaci sudah mongering 

sebagian atau luka sudah 
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27/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiko ketidakefektifan 

perfusi jaringan serebral 

berhubungan dengan suplai  

oksigen ke otak berkurang 

 

membaik pada lengan atas 

bagian kanan dan pelipis 

sebelah kanan 

O : - Keadaan umum : baik  

- Kesadaran :composmentis 

- GCS : 4-5-6 

- Terdapat luka babras pada 

pelipis dan lengan atas 

sebelah kanan kering dan 

membaik 

- Luka tidak tampak 

kemerahan 

- Tidak ada pus pada luka 

bila ditekan 

A : Masalah teratasi  

P : Intervensi dihentikan 

     (pasien pulang) 

S : Klien mengatakan sudah 

tidak pusing pada kepala bagian 

belakang  

O   : - Keadaan umum : baik 

- Kesadaran : 

composmentis 

- Tidak tampak lemas 
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- GCS : 4-5-6 

- TTV : TD : 120/80 

mmhg 

           N   : 86x/menit 

           S    : 36,6˚C 

RR : 20x/menit 

A   : Masalah teratasi  

P    : Intervensi dihentikan  

        (pasien pulang) 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang kesenjangan 

yang tejadi antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan keperawatan 

pada anak dengan diagnosa Cedera Otak Ringan di Ruang Melati RSUD Bangil 

Pasuruan yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

4.1 Pengkajian 

Penulis melakukan pengkajian pada An.A dengan melakukan anamnesa 

pada pasien dan keluarga, melakukan pemeriksaan fisik dan mendapatkan data 

dari pemeriksaan penunjang medis, pembahasan akan dimulai dari : 

4.1.1 Identitas  

Pada tinjauan kasus didapatakan data An. A (14 tahun), jenis kelamin laki-

laki, belum menikah, suku jawa, beragama islam, sekolah menegah pertama, 

alamat bendomungal, bangil pasuruan. Klien dirawat dengan diagnosa medis 

Cedera otak ringan.  

Pada tinjauan pustaka didapatkan data meliputi nama, jenis kelamin (laki-

laki lebih beresiko dua kali lipat lebih besar daripada resiko pada wanita), usia 

biasanya terjadi pada anak-anak usia 2 bulan, usia 15 tahun hingga 24 tahun, dan 

lanjut usia.  

Tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus. Laki 

– laki usia remaja rentan terkena cedera otak karena apabila sering minum alkohol 

terlalu banyak dan dapat menyebabkan mabuk, saat mabuk bila berkendara 

konsentrasi dan keseimbangan seseorang akan menurun sehingga meningkatkan 
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resiko cedera dan kecelakaan, kecelakaan kerja, jatuh atau tertimpa benda berat, 

dan rendahnya tingkat kesadaran penggunaan alat pelindung kepala (helm) saat 

berkendara. Alamat, agama, status perkawinan, pendidikan, tanggal MRS 

(Kowalak, 2011). 

4.1.2 Riwayat Kesehatan 

4.1.2.1 Keluhan Utama 

   Pada tinjauan pustaka didapatkan data pasien Cedera Otak Sedang 

adalah   gangguan penurunan tingkat kesadaran, sakit kepala ( pusing ), 

mual, dan muntah (Mutaqqin, 2008). Sedangkan pada tinjauan kasus 

didapatkan data klien mengatakan pusing. Tidak ada kesenjangan antara 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, hal ini dikarenakan pusing yang 

terjadi disebabkan adanya benturan yang keras ke kepala atau goncangan 

kepala. 

4.1.2.2 Riwayat Kesehatan Sekarang 

    Pada tinjauan pustaka didapatkan data adanya riwayat trauma yang 

mengenai kepala akibat dari kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, 

trauma langsung ke kepala. Pengkajian yang didapat, meliputi tingkat 

kesadaran menurun (GCS<15), muntah, takipnea, sakit kepala, lemah, luka 

di kepala, adanya likuor dari hidung dan telinga, serta kejang (Mutaqqin, 

2008). 

Pada tinjauan kasus didapatkan data hari sabtu tanggal 25 Januari 

2020 pukul 07.00 WIB pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, kepala 

membentur aspal, pukul 08.00 WIB pasien dibawa ke IGD RSUD Bangil 

Pasuruan. Kemudian pasien di pindahkan ke ruangan melati dengan 
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kondisi GCS 4-5-6, mengeluh pusing, vulnus exoriaci pada pelipis sebelah 

kanan dan pada tangan kanan, dengan keadaan umum lemah.  

Terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. 

Pada tinjauan kasus didapatkan data gcs 15 dan klien mengalami cedera 

otak ringansehingga klien tidak mengalami penurunan kesadaran, orientasi 

baik, kooperatif saat interaksi. 

4.1.2.3 Riwayat Kesehatan Dahulu 

 Pada riwayat kesehatan dahulu tidak terjadi kesenjangan antara 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. Klien mengatakan tidak pernah 

menderita penyakit apapun sebelumnya, tidak pernah operasi dan klien 

mengatakan tidak mempunyai alergi obat serta makanan. Menurut 

Mutaqqin (2008), Pengkajian yang perlu ditanyakan meliputi adanya 

riwayat hipertensi, riwayat cedera kepala sebelumnya, diabetes melitus, 

penyakit jantung, anemia, penggunaan obat-obat antikoagulan, aspirin, 

vasodilator, obat-obat adiktif, dan konsumsi alkohol berlebihan 

sebelumnya. Riwayat penyakit dahulu perlu dipertimbangkan karena jika 

klien menderita penyakit penyerta seperti diabetes mellitus dan hipertensi 

maka dapat mempengaruhi waktu dan proses penyembuhan. 

4.1.2.4 Riwayat Kesehatan Keluarga 

Pada riwayat kesehatan keluarga tidak terjadi kesenjangan antara 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. Menurut Mutaqqin (2008)Mengkaji 

adanya anggota generasi terdahulu yang menderita hipertensi dan diabetes 

mellitus. Klien mengatakan keluarganya tidak ada yang menderita 

penyakit sama dengan klien. 
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4.1.3 Pemeriksaan Fisik 

  Pemeriksaan fisik didapatkan beberapa masalah yang bisa 

dipergunakan sebagai data dalam menegakkan diagnosa keperawatan yang 

aktual maupun resiko. Adapun pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan 

persistem yaitu : 

4.1.3.1 (B1) Breathing  

 Pada tinjauan pustaka didapatkan data klien batuk, peningkatan 

produksi sputum, sesak nafas, penggunaan otot bantu nafas, dan 

peningkatan frekuensi pernafasan. Terdapat retraksi klavikula/dada, 

pengembangan paru tidak simetris. Ekspansi dada : di nilai penuh dan 

kesimetrisannya. Pola nafas ini dapat terjadi jika otot-otot intercostal 

tidak mampu menggerakan dinding dada, fremitus menurun di banding 

dengan sisi yang lain akan di dapatkan apabila melibatkan trauma pada 

rongga thoraks,adanya suara redup sampaipekak pada keadaan 

melibatkan trauma pada thoraks/hematothoraks, bunyi nafas tambahan 

seperti nafas berbunyi, stridor, ronkhi pada klien dengan peningkatan 

produksi secret dan kemampuan batuk yang menurun sering di 

dapatkan pada klien cedera kepala dengan penurunan tingkat kesadaran 

koma (Mutaqqin, 2008). 

Pada tinjauan kasus didapatkan data Pada inspeksi ditemukan 

bentuk dada simetris, susunan ruas tulang belakang normal, tidak ada 

otot bantu nafas tambahan, tidak terpasang alat bantu nafas,  tidak ada 

batuk dan produksi sputum, vocal fremitus klien simetris kanan dan 
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kiri, perkusi thorax sonor, suara nafas klien vasikuler, tidak ada suara 

nafas tambahan. 

Pada sistem pernafasan ditemukan kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus. Pada tinjauan kasus tidak ditemukan 

masalah pada sistem pernapasan. Hal ini disebabkan karena klien tidak 

memiliki komplikasi pada sistem pernafasan yang tidak teratur, dampak 

terhadap medulla oblongata yang merupakan pusat pengatur pernafasan 

terjadi gangguan pola nafas (Brunner & Suddart, 2013). 

4.1.3.2 (B2) Blood 

  Pada tinjauan pustaka didapatkan data pengkajian pada sistem 

karidiovaskuler di dapatkan renjatan (syok) hipovolemik yang sering 

terjadi pada klien cedera kepala sedang dan berat.Hasil pemeriksaan 

kardiovaskuler klien cedera kepala pada beberapa keadaan dapat di 

temukan tekanan darah normal atau berubah, nadi bradikardi, takikardia 

dan aritmia, kulit kelihatan pucat, hipotensi menandakan adanya 

perubahan perfusi jaringan dan tanda-tanda awal dari suatu syok 

(Mutaqqin, 2008). 

Pada tinjauan kasus didapatkan data Tidak ada sianosis pada klien, 

tidak terdapat nyeri dada, tidak ada peningktan tekanan darah, tidak 

ditemukan pembesaran jantung, tidak ada peningkatan atau penurunan 

jumlah nadi, tidak ada clubbing  finger, JVP normal, perkusi jantung 

pekak dengan posisi jantung ics 2 dextra sinistra sampai ics 5 

midclavikula sinistra, bunyi jantung S1 S2 tunggal, tidak terdengar 

mur-mur atau gallop, irama jantung normal.  
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Pada sistem kardiovaskuler terjadi kesenjangan pada tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus. Pada tinjauan kasus tidak ditemukan adanya 

renjatan (syok) akibat hipovolemik, hal ini dikarenakan klien tidak ada 

riwayat perdarahan yang berarti pada saat kecekelakaan sehingga  

jantung mampu memasok darah yang cukup ke seluruh tubuh. 

4.1.3.3 (B3) Brain 

   Pada tinjauan pustaka didapatkan data tingkat kesadaran klien 

menurun dan responterhadap lingkungan adalah indicator paling sensitif 

untuk menilai disfungsi sistem persarafan.Pada keadaan lanjut tingkat 

kesadaran klien cedera kepala biasanya berkisar pada tingkat letargi, 

stupor, semikomatosa, sampai koma (Mutaqqin, 2008). 

Pada tinjauan kasus didapatkan data Kesadaran composmentis, 

CGS 4-5-6, orientasi baik, tidak terdapat kejang, nyeri kepala, pupil 

isokor, reflek cahaya baik, tidur siang saat di rumah tidur selama 2 jam, 

tidur malam 8 jam. Pada saat di RS pasien tidur siang 2 jam, tidur 

malam 7 jam. Pasien mengatakan pusing di kepala bagian belakang.  

Pada sistem persyarafan terjadi kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus. Pada tinjauan kasus ditemukan klien tidak 

mengalami penurunan kesadaran, dikarenakan tidak mengalami 

peningkatan tekanan intracranial akibat adanya perdarahan baik bersifat 

intraserebral hematoma, subdural hematoma dan epidural hematoma. 
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4.1.3.4 (B4) Bladder 

 Pada tinjauan pustaka didapatkan data kaji keadaan urine meliputi 

warna, jumlah, dan karakeristik urine, termasuk berat jenis urine. Setelah 

cedera kepala, klien  mungkin mengalami inkontinensia urine karena 

konfusi, ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan dan 

ketidakmampuan untuk menggunakan sistem perkemihan karena 

kerusakan kontrol motorik dan postural (Mutaqqin, 2008). 

  Pada tinjuan kasus didapatkan data Bentuk alat kelamin normal, 

frekuensi berkemih 3x sehari, jumlah urine 1500cc/24jam, warna kuning, 

bau khas, tidak terpasang alat bantu kateter, tidak terdapat nyeri tekan pada 

kandung kemih. 

  Pada sistem perkemihan terjadi kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus. Pada tinjauan kasus pasien tidak terpasang 

kateter karena kesadaran pasien composmentis dan kemampuan 

mobilisasinya normal tidak ada hambatan. 

4.1.3.5 (B5) Bowel 

  Pada tinjauan pustaka didapatkan data Didapatkan adanya keluhan 

kesulitan menelan, nafsu makan menurun, mual, dan muntah pada fase 

akut. Mual sampai muntah dihubungkan dengan peningkatan tekanan 

intrakranial sehingga menimbulkan masalah pemenuhan nutrisi.Pola 

defekasi biasanya terjadi konstipasi akibat penurunan peristaltik usus. 

Adanya inkontinensia alvi yang berlanjut menunjukkan kerusakan 

neurologis luas (Mutaqqin, 2008). 
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Pada tinjauan kasus didapatkan data mulut bersih dan simetris, 

mukosa bibir lembab, bentuk bibir normal, klien tidak mengalami 

kesulitan makan, tidak ada penurunan nafsu makan, tidak ada mual dan 

muntah. Kebiasaan BAB 1x sehari dengan konsistensi padat, warna 

cokelat, bau khas, tempat yang digunakan adalah toilet, tidak ada massa 

feses, tidak ada nyeri tekan abdomen, tidak kembung, Bising usus 

14x/menit.  

Pada sistem pencernaan terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka 

dan tinjauan kasus. Pada tinjuan kasus ditemukan klien tidak mengalami 

mual dan muntah. Hal ini dikarenakan klien tidak mengalami peningkatan 

tekanan intrakranial yang menyebabkan mual dan muntah. 

4.1.3.6 (B6) Bone 

  Pada tinjauan pustaka didapatkan data adanya perubahan warna 

kulit, warna kebiruan menunjukakan adanya sianosis ( ujung kuku, 

ekstermitas,telinga, hidung, bibir dan membram mukosa).Pucat pada 

wajah dan membram mukosa dapat berhubungan dengan rendahnya 

kadar haemoglobin atau syok,pucat dan sianosis pada klien yang 

menggunakan ventilator dapat terjadi akibat adanya hipoksemia. Warna 

kemerahan pada kulit dapat menunjukkan adanya demam, dan infeksi. 

Integritas kulit untuk menilai adanya lesi dan dekubitus. Adanya 

kesulitan untuk beraktivitas karena kelemahan, kehilangan sensori atau 

paralise/ hemiplegi,mudah lelah menyebabkan masalah pada pola 

aktivitas dan istirahat (Mutaqqin, 2008). 
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Pada tinjauan kasus didapatkan data kemampuan pergerakan sendi 

terbatas, tidak terdapat dekubitus, tidak ada oedema, tidak terdapat 

dislokasi, tidak ada fraktur, kemampuan melakukan aktivitas harian 

dibantu oleh keluarga, klien makan dibantu keluarga, BAK, BAB, 

berganti pakaian, duduk, seka dibantu keluarga. Terdapat vulnus exoriaci 

pada pelipis kanan, tangan kanan dan nyeri tekan pada area luka di 

pelipis kanan dan siku lengan atas sebelah kanan, dengan skala 5, terasa 

cekot-cekot dan nyeri hilang timbul. Luka terlihat kemerahan. Terlihat 

menyeringai ketika nyeri, tampak memegangi area luka, CRT <3 detik, 

akral hangat, kekuatan otot tangan kanan 5, tangan kiri 5, kaki kanan 5, 

kaki kiri 5. 

Pada sistem muskuloskeletal dan integumen tidak terjadi 

kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. Pada tinjauan 

kasus ditemukan adanya kemerahan pada kulit yang disebabkan karena 

adanya luka. Nyeri terjadi akibat adanya kerusakan jaringan yaitu luka 

pada area pelipis dan tangan kanan. Pada tinjauan pustaka didapatkan 

adanya kesulitan beraktivitas. pada tinjauan kasus klien tidak mengalami 

kesulitan beraktivitas karena kemampuan mobilisasinya normal tidak ada 

hambatan dan kekuatan otot normal. 

4.1.3.7(B7) Penginderaan 

 Pada tinjauan pustaka didapatkan pada mata terdapat gangguan 

seperti abnormalitas pupil (Respon terhadap cahaya) , deviasi pada mata, 

ketidakmampuan mengikuti. Pada cedera otak yang berat dapat 
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menyebabkan kehilangan penginderaan seperti penciuman, pengecapan 

dan pendengaran (Mutaqqin, 2008). 

 Pada tinjauan kasus didapatkan pada klien tidak ditemukan adanya 

kerusakan penginderaan seperti pada penglihatan, gangguan indera 

pengecap, dan gangguan indera pembau. Hal ini disebabkan klien tidak 

menglami benturan pada kepala yang sangat parah, sehingga tidak 

menyebabkan adanya gangguan pada sistem penginderaan. 

4.1.3.8 (B8) Endokrin 

 Pada tinjauan pustaka didapatkan data adanya pembesaran 

pankreas, adanya lesi atau luka dan bisa juga terjadinya memar, 

perubahan warna kulit dan kuku seperti pucat atau sianosis, kulit kering 

dan kasar (Mutaqqin, 2008). 

 Pada tinjauan kasus didapatkan data tidak ditemukan adanya 

pembesaran kelenjar edokrin pada klien. 

  Pada sistem penginderaan terjadi kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus. Pada tinjauan pustaka ditemukan adanya 

pembesaran pancreas, sedangkan pada tinjauan kasus tidak ditemukan. 

Hal ini disebabkan karena klien tidak mempunyai riwayat penyerta 

seperti Diabetes Melitus sehingga tidak ada masalah pada sistem 

endokrin.  
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4.2 Diagnosa Keperawatan 

Menurut Nur Arif dan Kusuma (2015), pada tinjauan pustaka ditemukan 

lima diagnosa keperawatan : 

4.2.1Nyeri akut berhubangan dengan agen cedera biologis kontraktur (terputusnya 

jaringan tulang) 

4.2.2 Ketidakefektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan  penurunan 

ruangan untuk perfusi serebral sumbatan aliran darah serebral 

4.2.3 Resiko jatuh berhubungan dengan keterbatasan mobilitas fisik 

4.2.4 Resiko cidera berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran, gelisah, 

agitasi, gerakan involunter dan kejang 

4.2.5 Resiko Infeksi berhubungan dengan inkontuinitas jaringan  

   Pada tinjuan kasus ditemukan tiga diagnosa keperawatan yaitu 

Nyeri akut berhubungan dengan iskemia jaringan dikarenakan klien 

mengalami nyeri akibat adanya luka di pelipis dan tangan sebelah kanan. 

Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan robeknya kulit kepala 

dikarenakan terdapat luka abrasi pada pelipis kanan dan siku lengan atas 

sebelah kanan akibat kecelakaan lalu lintas. Resiko ketidakefektifan perfusi 

jaringan serebral berhubungan dengan suplai oksigen ke otak berkurang 

dikarenkan klien dengan cedera otak ringan akan mengalami pusing pada 

kepala bagian belakang.  

Pada diagnosa keperawatan ada kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus. Pada tinjauan kasus tidak muncul diagnosa 

keperawatan resiko jatuh berhubungan dengan keterbatasan mobilitas fisik, 

dikarenakan klien tidak ada keterbatasan fisik dan klien bisa berjalan ke 
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kamar mandi sendiri tanpa bantuan, tidak muncul diagnosa resiko cidera 

berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran, gelisah, agitasi, gerakan 

involunter dan kejang, dikarenakan klien tidak mengalami penurunan 

kesadaran karena tidak terjadi peningkatan tekanan intrakranial, dan tidak 

muncul diagnosaresiko infeksi berhubungan dengan inkontuinitas jaringan 

dikarenakan luka pada pelipis dan tangan kanan terbalut kassa steril.  

4.3 Intervensi Keperawatan 

Pada diagnosa keperawatan resiko ketidakefektifan perfusi jaringan 

serebral berhubungan dengan suplai  oksigen ke otak berkurang, tidak 

terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, hal ini 

dikarenakan apa yang tertera pada tinjauan pustaka, penulis juga 

merencanakan tindakan keperawatan pada tinjauan kasus sama seperti yang 

ada pada tinjauan pustaka tidak ada perbedaan yang berarti. 

Pada diagnosa keperawatan kerusakan integritas kulit berhubungan 

dengan robeknya kulit kepala, tidak terjadi kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus, hal ini dikarenakan apa yang tertera pada 

tinjauan pustaka, penulis juga merencanakan tindakan keperawatan pada 

tinjauan kasus sama seperti yang ada pada tinjauan pustaka tidak ada 

perbedaan yang berarti. 

Pada diagnosa keperawatan nyeri akut berhubangan dengan agen 

cedera biologis kontraktur (terputusnya jaringan tulang), tidak terjadi 

kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, hal ini dikarenakan 

apa yang tertera pada tinjauan pustaka, penulis juga merencanakan tindakan 
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keperawatan pada tinjauan kasus sama seperti yang ada pada tinjauan 

pustaka tidak ada perbedaan yang berarti. 

Pada diagnosa keperawatan hambatan mobilitas fisik tidak di 

munculkan dalam intervensi keperawatan karena jika masalah resiko 

ketidakefektifan perfusi jaringan serebral dan nyeri akut pada pasien sudah 

teratasi, maka tidak akan muncul hambatan mobilitas fisik pada pasien. 

Dalam perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, 

pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan kriteria hasil yang 

mengacu pada pencapaian tujuan. Sedangkan pada tinjauan kasus 

perencanaan menggunakan sasaran, dalam intervensinya dengan alasan 

penulis ingin berupaya memandirikan pasien dan keluarga dalam 

pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan melalui peningkatan 

pengetahuan (kognitif), keterampilan mengenai masalah (afektif) dan 

perubahan tingkah laku pasien (psikomotor). 

Dalam tujuan pada tinjauan kasus dicantumkan kriteria hasil waktu 

karena pada kasus nyata keadaan pasien secara langsung. Intervensi 

diagnosa keperawatan yang ditampilkan antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus terdapat kesamaan namun masing-masing intervensi tetap 

mengacu pada sasaran, data dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. 

4.4 Implementasi Keperawatan 

Pelaksanaan adalah perwujudan dari perencanaan yang telah disusun. 

Pelaksanaan pada tinjauan pustaka belum dapat diwujudkan karena hanya 

membahas teori asuhan keperawatan. Sedangkan pada tinjauan kasus 
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pelaksanaan telah disusun dan diwujudkan pada pasien dan ada 

pendokumentasian serta intervensi keperwawatan.  

Pada diagnosanyeri akut berhubungan dengan iskemia jaringan semua 

perencanaan tindakan keperawatan telah dilakukan seperti menjelaskan pada 

klien tentang penyebab nyeri dan penatalaksanaannya, menganjurkan klien 

melaporkan nyeri dengan segera, mengajarkan klien teknik relaksasi dan 

distraksi, mengobservasi skala nyeri, lokasi, frekuensi serta reaksi yang di 

alami klien, Berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi IV yang 

sesuai dengan klien. 

Pada diagnosa kerusakan integritas kulit berhubungan dengan robeknya 

kulit kepala semua perencanaan tindakan keperawatan telah dilakukan seperti 

memobilisasi klien ( ubah posisi klien setiap 2 jam sekali ), menganjurkan 

klien untuk menjaga   kebersihan kulit agar tetap bersih dan kering pada area 

luka, monitor status nutrisi pasien, mengobservasi karakteristik luka, warna 

dan bau, berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi yang sesuai 

dengan pasien. 

Pada diagnosa resiko ketidakefektifan perfusi jaringan serebral 

berhubungan dengan suplai  oksigen ke otak berkurang semua perencanaan 

tindakan keperawatan telah dilakukan seperti memposisikan klien terlentang 

(bed klien didatarkan dan meminta klien untuk bedrest, mengobservasi 

tingkat kesadaran klien (kesadaran klien composmentis, GCS 4,5,6, keadaan 

umum baik, klien kooperatif), menganjurkan klien untuk membatasi 

pergerakan leher, kepala dan punggung, memberikan posisi head up 15-30˚, 

mengobservasi tanda-tanda status neurologis dengan GCS, keluhan nyeri 
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kepala, mual muntah dan tanda-tanda vital, berkolaborasi dengan tim medis 

dalam pemberian terapi IV yang sesuai dengan pasien.  

4.5 Evaluasi Keperawatan 

 Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilaksanakan karena 

merupakan kasus semu sedangkan pada tinjauan kasus evaluasi dapat dilakukan 

karena dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara langsung. 

Pada waktu dilaksanakan evaluasi akut berhubungan dengan iskemia jaringan  

Pada akhir evaluasi diagnosa keperawatannyeri akut berhubungan dengan 

iskemia jaringan, disimpulkan bahwa masalah keperawatan klien teratasi karena 

sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh perawat yaitu nyeri akut 

berkurang sampai hilang. Hal ini sesuai dengan teori menurut Nur Arif dan 

Kusuma (2015), bahwa tujuan keperawatan dari diagnosa nyeri akut berhubungan 

dengan iskemia jaringan yaitu nyeri berkurang sampai hilang. 

Pada akhir evaluasi diagnosa keperawatan kerusakan integritas kulit 

berhubungan dengan robeknya kulit kepala, teratasi sebagian karena luka harus 

sering dibersihkan sampai kulit kembali membaik. Hal ini sesuai dengan teori 

menurut Nur Arif dan Kusuma (2015), bahwa tujuan keperawatan dari diagnosa 

kerusakan integritas kulit berhubungan dengan robeknya kulit kepala yaitu 

keadaan kulit dapat membaik. 

Pada akhir evaluasi diagnosa keperawatan resiko ketidakefektifan perfusi 

jaringan serebral berhubungan dengan suplai  oksigen ke otak berkurang, 

disimpulkan bahwa masalah keperawatan klien tidak terjadi karena sudah sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perawat yaitu rasa pusing pada kepala 

klien dapat berkurang. Hal ini sesuai dengan teori menurut Nur Arif dan Kusuma 
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(2015), bahwa tujuan keperawatan dari diagnosa keperawatan resiko 

ketidakefektifan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan suplai  oksigen ke 

otak berkurang yaitu tidak terjadi penurunan fungsi serebral pada klien. 



 

77 
 

BAB 5 

PENUTUP 

Setelah penulis melakukan penelitian dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langsung pada pasien dengan diagnosa medis diagnosa Cedera 

Otak Ringan diruang Melati RSUD Bangil Pasuruan, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu 

asuhan keperawatan kepada klien diagnosa Cedera Otak Ringan. 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil yang telah dilakukan asuhan keperawatan pada An. A dengan 

diagnosa medis diagnosa Cedera Otak Ringan Diruang Melati RSUD Bangil 

Pasuruan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1  Fokus pengkajian pada An. A adalah pada sistem persyrafan, sistem 

muskuloskeletal dan integumen. Pada sistem persyarafan terdapat keluhan pusing, 

sedangkan pada sistem integumen terdapat nyeri tekan pada area luka di pelipis 

kanan dan siku lengan atas sebelah kanan, dengan skala 5, terasa cekot-cekot dan 

nyeri hilang timbul, klien menyeringai ketika nyeri, didapatkan data terdapat luka 

pada pelipis dan siku lengan atas sebelah kanan. 

5.1.2 Diagnosa keperawatan priorotas pada pasien meliputi nyeri akut 

berhubungan dengan iskemia jaringan, kerusakan integritas kulit berhubungan 

dengan robeknya kulit kepala, resiko ketidakefektifan perfusi jaringan serebral 

berhubungan dengan suplai  oksigen ke otak berkurang. 
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5.1.3 Intervensi diagnosa keperawatan yang ditampilkan antara tinjauan pustaka 

dan tinjauan kasus terjadi kesamaan namun masing – masing intervensi tetap 

mengacu pada sasaran, kriteria hasil. 

5.1.4 Implementasi keperawatan dilakukan kepada klien sesuai dengan catatan 

yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh perawat. 

5.1.5  Dari ketiga diagnosa prioritas yang terjadi pada An. A didapatkan dua 

masalah teratasi, satu masalah teratasi sebagian. Kondisi An. A suduh cukup baik 

dari sebelumnya sehingga An. A dianjurkan untuk KRS oleh dokter. 

5.2  Saran 

Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi akademis, untuk mencapai hasil keperawatan seperti yang 

diharapkan, diperlukan hubungan yang baik dan keterlibatan klien, 

keluarga dan tim medis lainnya 

5.2.2 Bagi pelyanan keperwatan di rumah sakit, perawat sebagai petugas 

pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai pengetahuan, keterampilan 

yang cukup serta dapat bekerjasama dengan tim kesehatan lainnya dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien Cedera otak ringan. 

5.2.3 Bagi peneliti, ketika klien KRS perawat perlu membuat discharge planning 

yang harus diteliti dengan cermat untuk menjamin kualitas dan pelayanan 

yang sesuai 

5.2.4 Bagi profesi kesehatan, pemahaman dan pengembangan konsep kesehatan 

perlu ditingkatkan secara komprehensif sehingga mampu untuk 

menerapkan asuhan keperawatan dengan baik 
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