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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Cedera kepala merupakan masalah yang sering dijumpai dimasyarakat 

dengan tingkat disabilitas yang tinggi. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu 

penyebab cedera kepala yang paling umum terjadi (Zuhroidah et al., 2021). Cedera 

kepala adalah cedera mekanis pada kepala yang terjadi secara langsung atau tidak 

langsung, yang dapat mengakibatkan gangguan neurologis, fungsi fisik, 

kemampuan kognitif dan psikososial (Pusparini, 2017).  

 Sebagian besar kasus cedera disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, 

kecelakaan kerja, kecelakaan olahraga, jatuh dari ketinggian atau kekerasan. Setiap 

cedera kepala akan menyebabkan penurunan kesadaran atau koma, bahkan jika 

terjadi dalam waktu singkat dapat menyebabkan kerusakan struktural pada otak. 

Kerusakan bisa berupa kelainan yang reversible, tetapi juga bisa menjadi kerusakan 

yang permanen (Arimbawa, dkk., 2017).  

 Glasglow Coma Skale (GCS)  merupakan salah satu pemeriksaan klinis 

yang sering dilakukan agar mempermudah mendiagnosa terjadinya cedera kepala 

(Meilando et al., 2020). Berdasarkan GCS cedera kepala dapat dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu cedera kepala ringan, cedera kepala sedang dan cedera kepala berat. 

Cedera kepala ringan dengan nilai GCS 13-15, cedera kepala sedang dengan nilai 

GCS 9-12, dan cedera kepala berat dengan nilai GCS 3-8. Cedera kepala ringan 

(CKR) merupakan cedera kepala dengan nilai GCS 13-15, yang mengalami 

kehilangan kesadaran (amnesia) kurang dari 30 menit (Hanura, 2017). Pada 

penelitian Gatto et al., (2021) didapatkan jumlah pasien cedera kepala ringan yang 

 



2 
 

tidak mengalami kehilangan kesadaran pada tahun 2014-2015 sebanyak 4,8% dan 

pada tahun 2016-2017 sebanyak 2,3%. Berdasarkan penelitian Putra (2019) 

menujukkan pasien dengan cedera kepala yang paling banyak memiliki nilai GCS 

13-15 yang masuk dalam kategori cedera kepala ringan yaitu 67,7%.  

 Cedera kepala ringan bisa menyebabkan gejala fisik seperti kehilangan 

kesadaran, kebingungan, nyeri kepala, pusing, mual, dan muntah. Gejala sistem 

sensorik diantaranya perubahan yang terjadi pada penciuman, penglihatan kabur, 

dan telinga berdengung. Adapun gejala gangguan mental yang bisa terjadi seperti 

masalah pada memori (ingatan), sulit berkonsentrasi, dan cemas berlebihan 

(Fiddiyanti dkk., 2020).   

 Menurut World Health Organization (WHO) angka kematian akibat 

kecelakaan lalu lintas meningkat dari tahun ke tahun. Sebelumnya mencapai 13,5 

juta kematian setiap tahunnya. Kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama 

trauma dan cedera bahkan kematian no 8 bagi semua kelompok usia di seluruh 

dunia (WHO, 2018). Kejadian cedera kepala yang terjadi di Amerika Serikat setiap 

tahunnya diperkirakan mencapai 500.000 kasus, termasuk cedera kepala ringan 

berjumlah (59,3%), cedera kepala sedang berjumlah (20,17%) dan cedera kepala 

berat berjumlah (20,4%). Dalam kasus-kasus tersebut, 10% pasien meninggal 

sebelum tiba di rumah sakit (Septy, dkk., 2018).  

 Cedera yang terjadi di Indonesia sebagian besar karena kecelakaan lalu 

lintas yang dapat dilaporkan mengalami kenaikan pada tahun 2013 dan tahun 2018 

yaitu dari 8,2% menjadi 9,2%. Pada tahun 2018 dilaporkan kejadian cedera kepala 

yang terjadi di Indonesia berjumlah 11,9%. Dan prevalensi kasus cedera kepala 
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tertinggi terjadi di Provinsi Gorontalo yang berjumlah (17,9%) dan kasus terendah 

terjadi di Provinsi Kalimatan Selatan yang berjumlah (8,6%) (Riskesdas, 2018).  

 Cedera kepala yang terjadi pada tahun 2018 di Provinsi Bali dilaporkan 

mencapai angka 11,3% (Riskesdas, 2018). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 

Provinsi Bali menyatakan kasus cedera tertinggi berada di Kabupaten Bangli yaitu 

sebanyak 13,4% dan disusul Kabupaten Klungkung sebanyak 12,6%, Kabupaten 

Badung sebanyak 11,7%. Kasus terendah terjadi di Kabupaten Gianyar dengan 

angka 2,8% (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2013). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD Bangli, cedera 

kepala ringan termasuk kasus rawat jalan dan rawat inap yang sering terjadi pada 

empat tahun terakhir dari tahun 2018-2021. Jumlah keseluruhan pasien cedera 

kepala ringan dari tahun 2018-2021 di RSUD Bangli adalah 1.699 orang. Pada 

tahun 2018 sebanyak 437 orang, pada tahun 2019 sebanyak 568 orang, pada tahun 

2020 sebanyak 394 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 300 orang, dimana jumlah 

pasien rawat inap di Ruang Nusa Indah RSUD Bangli terdapat sebanyak 104 orang 

(Rekam Medik RSUD Bangli, 2021).  

 Cedera kepala dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang 

diakibatkan oleh edema serebral sampai dengan perdarahan pada otak. Peningkatan 

tekanan intrakranial salah satunya ditandai dengan adanya nyeri kepala. Terjadinya 

nyeri kepala karena peregangan struktur intrakranial yang peka terhadap nyeri dan 

ketidakadekuatan perfusi jaringan otak (Harun & Nurhidayat, 2014). Pada 

penelitian Fiddiyanti, dkk., (2020) menunjukkan pada kasus cedera kepala ringan, 

nyeri kepala adalah keluhan yang sering terjadi sekitar 97,06%.  
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 Nyeri kepala adalah pengalaman yang tidak menyenangkan baik sensorik 

dan emosional yang disebabkan oleh kerusakan jaringan otak (Arif & Atika, 2019). 

Menurut penelitian Yasa, dkk., (2019) yang dilakukan di Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusumo didapatkan data pasien yang mengalami cedera kepala ringan 

sebanyak 60-70%, cedera kepala sedang sebanyak 15-20% dan cedera kepala berat  

sebanyak 10% dari total jumlah pasien rawat inap.    

 Pada penelitian Samal, et al.  (dalam Septy, dkk., 2018) menyatakan keluhan 

yang paling sering terjadi pada kasus cedera kepala ringan adalah nyeri kepala yaitu 

sekitar 78% dan berlangsung rata-rata selama tiga hari. Nyeri adalah sensasi yang 

menandakan bahwa tubuh sedang mengalami kerusakan jaringan, inflamasi atau 

penyakit yang lebih serius seperti disfungsi sistem saraf. Nyeri biasanya 

menyebabkan ketidaknyamanan seperti rasa tertusuk-tusuk sehingga dapat 

mengganggu kualitas hidup pasien atau orang yang mengalami nyeri (Asyraf, dkk., 

2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Ruang Bedah RSUD Ulin 

Banjarmasin, didapatkan data pasien cedera kepala ringan yang mengalami 

intensitas nyeri ringan sebanyak 5 orang (15%) dan yang mengalami intensitas 

nyeri sedang sebanyak 15 orang (75%) (Humaidi & Khalilati, 2020).  

 Masalah keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan cedera kepala 

ringan antara lain nyeri akut, pola nafas tidak efektif dan risiko perfusi serebral 

tidak efektif. Nyeri akut adalah salah satu masalah keperawatan yang sering muncul 

pada pasien cedera kepala ringan. Nyeri akut dapat didefinisikan sebagai 

pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan 

aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan 
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hingga berat yang berlangsung kurang dari tiga bulan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 

2016).  

 Pengelolaan cedera kepala yang tepat dapat mempengaruhi outcome pasien 

(Amila & Sariani, 2019). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri akut 

pada cedera kepala ringan yaitu manajemen nyeri. Manajemen nyeri merupakan 

mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau 

lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Manajemen nyeri terdiri 

dari identifikasi lokasi, karakteristik, durasi frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan 

skala nyeri,identifikasi respon nyeri non verbal, kontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri, ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri (teknik relaksasi) dan kolaborasi pemberian analgetik (Tim Pokja SIKI DPP 

PPNI, 2018). Terdapat dua intervensi untuk mengatasi nyeri yang dialami pasien 

cedera kepala ringan yaitu dengan dilakukan pendekatan farmakologi dan 

pendekatan nonfarmakologi. Pendekatan farmakologi merupakan pendekatan yang 

lebih menekankan pada pemberian obat yang mampu menghilangkan rasa nyeri 

yang dirasakan pasien. Sedangkan pendekatan nonfarmakologi merupakan 

pendekatan untuk menghilangkan rasa nyeri dengan menggunakan teknik 

pengelolaan nyeri seperti : teknik distraksi, imajinasi terbimbing (guide imagery), 

dan teknik relaksasi: seperti tarik nafas dalam (Pusparini, 2017).  

 Berdasarkan penelitian Setianingsih, dkk., (2020) yang dilakukan di IGD 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong ke 5 pasien yang mengalami cedera 

kepala ringan pada tahun 2019 yang diberikan tindakan observasi yaitu 

mengidentifikasi intensitas dan skala nyeri didapatkan 80% pasien mengalami nyeri 



6 
 

sedang dengan intensitas nyeri 5-6 dan juga didapatkan 20% pasien mengalami 

nyeri ringan dengan intensitas nyeri 2-3. Pada penelitian Pusparini, (2017) yang 

dilakukan di Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi menunjukkan sebelum dilakukan 

salah satu tindakan terapeutik yaitu manajemen nonfarmakologi dengan teknik 

guide imagery (imajinasi terbimbing) pada 15 responden didapatkan sebagian besar 

pasien mengalami intensitas nyeri dengan skala 3 yaitu 66,7%. Pada penelitian ini 

juga menunjukkan 60% hingga 70% pasien yang mengalami nyeri kepala pada 

cedera kepala ringan yang diberikan  tindakan terapeutik yaitu teknik relaksasi 

hanya 50% dapat mengurangi nyeri. Manajemen nyeri dengan teknik relaksasi 

meliputi relaksasi otot, nafas dalam, masase dan meditasi. Teknik relaksasi nafas 

dalam merupakan salah satu bentuk asuhan keperawatan dimana perawat 

mengajarkan kepada pasien cara melakukan relaksasi nafas dalam, nafas lambat 

(menahan inspirasi semaksimal mungkin) dan menghembuskan nafas secara 

perlahan. Nyeri yang terkontrol pada cedera kepala ringan sangat penting agar 

pasien bisa bernafas lebih lega. Selain mengurangi intensitas nyeri, teknik relaksasi 

nafas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenasi 

pada darah Smeltzer & Bare. (dalam Septy, dkk., 2018).  

 Berdasarkan penelitian Septy, dkk., (2018) dengan diberikannya tindakan 

edukasi dan kolaborasi yaitu pemberian analgetik menunjukkan adanya penurunan 

intensitas nyeri pada pasien cedera kepala ringan dari skala nyeri 5 menjadi skala 

3. Salah satu dampak dari terjadinya cedera kepala adalah beberapa pasien mungkin 

menyebabkan gangguan fungsi kognitif. Gangguan kognitif yang sering terjadi 

setelah cedera kepala antara lain, gangguan memori, gangguan konsentrasi, 

pemusatan perhatian dan kecepatan memproses suatu informasi (Athika, dkk., 
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2016). Kerusakan bagian kortikal dan subkortikal otak dapat menimbulkan 

gangguan kesadaran, psikologis, motorik dan sensorik. Semakin parah dibagian 

kortikal dan subkortikal pada jaringan otak, semakin buruk kemampuan fungsional 

pasien (Apriawati, dkk., 2019).  

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai gambaran pengelolaan nyeri akut pada pasien 

cedera kepala ringan di Ruang Nusa Indah RSUD Bangli Tahun 2022. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah Gambaran Pengelolaan Nyeri 

Akut Pada Pasien Cedera Kepala Ringan di Ruang Nusa Indah RSUD Bangli Tahun 

2022?”  

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Tujuan umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pengelolaan nyeri akut pada pasien cedera kepala ringan di Ruang Nusa Indah 

RSUD Bangli Tahun 2022. 

2. Tujuan khusus   

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah :  

a. Mengidentifikasi tindakan keperawatan pengelolaan nyeri akut pada komponen 

observasi pada pasien cedera kepala ringan  di Ruang Nusa Indah RSUD Bangli 

tahun 2022. 
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b. Mengidentifikasi tindakan keperawatan pengelolaan nyeri akut pada komponen 

terapeutik pada pasien cedera kepala ringan  di Ruang Nusa Indah RSUD Bangli 

tahun 2022. 

c. Mengidentifikasi tindakan keperawatan pengelolaan nyeri akut pada komponen 

edukasi pada pasien cedera kepala ringan  di Ruang Nusa Indah RSUD Bangli 

tahun 2022. 

d. Mengidentifikasi tindakan keperawatan pengelolaan nyeri akut pada komponen 

kolaborasi pada pasien cedera kepala ringan  di Ruang Nusa Indah RSUD Bangli 

tahun 2022. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

menambahkan dan mengembangkan ilmu keperawatan khususnya mengenai 

gambaran pengelolaan nyeri akut pada pasien cedera kepala ringan  di Ruang Nusa 

Indah RSUD Bangli tahun 2022.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi IPTEK Keperawatan  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

perkembangan teknologi keperawatan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai 

gambaran pengelolaan nyeri akut pada pasien cedera kepala ringan di Ruang Nusa 

Indah RSUD Bangli tahun 2022. 

 


