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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Konsep Dasar Cedera Kepala  

1. Definisi cedera kepala  

 Cedera kepala adalah istilah luas yang menggambarkan cedera pada kulit kepala, 

tengkorak, otak, dan jaringan dibawahnya serta pembuluh darah pada kepala. 

Cedera kepala juga biasa disebut cedera otak atau cedera otak traumatis (TBI), 

tergantung pada tingkat trauma kepala (Haryanto & Utami, 2020). 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 (Arif & Atika, 

2019).  

2. Etiologi cedera kepala 

 Adapun beberapa penyebab terjadinya cedera kepala antara lain (Haryanto &  

Utami, 2020) :  

a. Kecelakaan lalu lintas 

b. Kecelakaan dirumah, kantor dan diluar rumah 

c. Jatuh dari ketinggian 

d. Olahraga 

e. Penyerangan fisik 

f. Tembakan ke kepala 
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3. Manifestasi klinis cedera kepala  

Tanda dan gejala yang ditimbulkan pada cedera kepala tergantung pada tingkat 

keparahannya meliputi (Haryanto & Utami, 2020) :  

a.  Tanda dan gejala cedera kepala ringan 

1) Sakit kepala 

2) Sensasi berputar 

3) Kebingungan ringan 

4) Mual 

5) Denging sementara di telinga 

b.  Tanda dan gejala cedera kepala yang parah meliputi :  

1) Kehilangan kesadaran 

2) Kejang 

3) Muntah 

4) Disorientasi serius 

5) Ketidakmampuan untuk memfokuskan mata 

6) Masalah keseimbangan atau koordinasi 

7) Hilangnya kontrol otot 

8) Hilang ingatan 

9) Gerakan mata abnormal 

10) Sakit kepala terus-menerus 

11) Bocornya cairan bening dari telinga atau hidung  

4. Patofisologi cedera kepala  

 Kerusakan langsung pada jaringan otak seperti laserasi dapat langsung 

mengganggu fungsi otak. Kerusakan lebih lanjut dapat terjadi segera setelah 
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pembekuan darah yang dipicu oleh cedera awal. Setiap cedera otak traumatis 

menimbulkan edema serebral dan mengurangi aliran darah serebral. Tulang 

tengkorak tetap berukuran sama (dibatasi oleh tengkorak) dan diisi dengan cairan 

serebrospinal nonkompresi dan jaringan otak minimal kompresibel sehingga 

mengakibatkan pembengkakan  atau hematoma intrakranial tidak dapat 

berkembang sehingga meningkatkan tekanan intrakranial (Haryanto & Utami, 

2020). 

 Aliran darah serebral sebanding dengan tekanan perfusi serebral, yang 

merupakan perbedaan antara tekanan arteri rata-rata dan tekanan intrakranial. Oleh 

karena itu, ketika tekanan intrakranial meningkat atau tekanan arteri rata-rata 

menurun, tekanan perfusi serebral menurun. Iskemia otak terjadi ketika tekanan 

perfusi serebral menurun dibawah 50 mmHg. Iskemia dan edema dapat memicu 

beberapa mekanisme sekunder cedera (misalnya, pelepasan neurotransmitter, 

kalsium intraseluler, radikal bebas, dan sitokin) yang menyebabkan kerusakan sel 

lebih lanjut, edema lanjut, dan peningkatan lebih lanjut pada tekanan intrakranial. 

Komplikasi sistemik dari trauma (misalnya hipotensi, hipoksia) juga dapat 

menyebabkan iskemia serebral yang sering disebut sebagai cedera otak sekunder 

(Haryanto & Utami, 2020). 

 Tekanan intrakranial yang berlebihan awalnya akan menyebabkan disfungsi otak 

secara keseluruhan. Tekanan intrakranial yang berlebihan dapat mendorong 

jaringan otak di tentorium atau melalui foramen magnum, yang menyebabkan 

herniasi otak dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Jika tekanan intrakranial 

meningkat menjadi tekanan arteri rata-rata yang sama, tekanan perfusi serebral 
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menjadi nol menyebabkan iskemia serebral lengkap dan kematian otak. Kurangnya 

aliran darah kranial adalah bukti objektif kematian otak (Haryanto &  Utami, 2020).  

5. Klasifikasi cedera kepala  

 Beratnya cedera kepala ditentukan berdasarkan Skore GCS. Adapun 

klasifikasinya yaitu sebagai berikut (Marbun et al., 2020) : 

a. Cedera kepala ringan 

Nilai GCS pada cedera kepala ringan adalah 13-15 yang dapat menyebabkan 

kehilangan kesadaran atau amnesia yang terjadi kurang dari 30 menit. Tidak 

memerlukan tindakan operasi. 

b. Cedera kepala sedang  

Nilai GCS pada cedera kepala sedang adalah 9-12 yang dapat menyebabkan 

kehilangan kesadaran atau amnesia yang terjadi lebih dari 30 menit tetapi kurang 

dari 24 jam. Kemungkinan memerlukan tindakan operasi untuk lesi intrakranial. 

c. Cedera kepala berat 

Nilai GCS pada cedera kepala berat adalah 3-8 yang dapat menyebabkan 

kehilangan kesadaran atau amnesia yang terjadi lebih dari 24 jam. 

6. Komplikasi cedera kepala  

    Cedera kepala yang parah dapat menyebabkan komplikasi serius dan mengancam 

otak secara permanen. Dengan demikian, setiap komplikasi yang timbul harus 

segera ditangani secara efektif. Komplikasi yang terjadi antara lain (Haryanto & 

Utami, 2020) : 

a. Gangguan kesadaran 

Gangguan ini mempengaruhi kesadaran dalam kemampuan membuka mata dan  
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refleks dasar, serta kesadaran (pikiran dan tindakan yang lebih kompleks, seperti 

mengikuti arahan, fungsi memori, dan berkomunikasi).  

b. Kerusakan otak 

Kerusakan otak dapat terjadi akibat peningkatan tekanan pada otak yang 

diakibatkan oleh bekuan darah antara tengkorak dan permukaan otak (hematoma 

subdural) atau perdarahan di dalam dan di sekitar otak (perdarahan 

subarachnoid). Setelah cedera otak, risiko epilepsi juga meningkat. 

c. Efek kognitif  

Pasien dengan cedera kepala mungkin merasa sulit untuk berpikir, memproses 

informasi dan memecahkan masalah. Pasien mungkin juga mengalami masalah 

pada ingatan, terutama memori jangka pendek, dan kesulitan berbicara dan 

berkomunikasi.  

 

B. Konsep Dasar Nyeri  Pada Cedera Kepala Ringan 

1. Definisi nyeri pada cedera kepala ringan 

Nyeri kepala dalam bahasa medis disebut dengan sefalgia. Sefalgia diambil dari 

Bahasa Yunani "cephalalgia", yang berarti nyeri di mana saja di wilayah kepala 

atau leher. Nyeri kepala bisa menjadi gejala dari berbagai kondisi di kepala dan 

leher (Satyanegara, 2014).  

Struktur-struktur pada kepala yang peka terhadap nyeri dapat 

dikelompokkan menjadi 2 golongan besar, yaitu struktur ekstrakranial dan 

intrakranial. Struktur ekstrakranial meliputi kulit dan pembuluh darah kulit, 

jaringan subkutan, otot, arteri ekstrakranial, dan periosteum tengkorak, orbita, 

telinga, rongga hidung, sinus paranasalis, mastoid, orofaring, gigi saraf kranial V, 
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VII IX, X, saraf spinal C1-C3. Sedangkan struktur intrakranial meliputi duramater, 

basis krani, pembuluh darah (sinus vena, arteri pada durameter, pembuluh darah 

intraserebral) (Satyanegara, 2014). Pada tahap paling awal peningkatan 

intrakranial, beberapa penderita mengeluh nyeri kepala ringan atau samar-samar. 

Secara umum, nyeri kepala sebenernya tidak terlalu sering terjadi seperti 

diperkirakan banyak orang. Nyeri kepala terjadi akibat peregangan struktur 

intrakranial yang peka terhadap nyeri (Harun & Nurhidayat, 2014).  

2. Patofisiologi nyeri pada cedera kepala ringan 

 Persarafan sensorik pembuluh intrakranial terutama berasal dari saraf 

trigeminal. Inflamasi steril pada struktur peka nyeri intrakranial dan ekstrakranial 

menyebabkan makrofag melepaskan berbagai mediator inflamasi. Selain itu sel 

saraf yang rusak melepaskan adenosine trifosfat (ATP) dan proton, dan sel mast 

melepaskan histamin, prostaglandin E2, serotonin, asam arakhidonat, pituitary 

adenylate cyclase activating peptide (PACAP) , nitric oxide (NO), bradikinin dan 

ATP. Adanya inflamasi ini menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah yang 

memicu pelepasan protein plasma, peptida vasoaktif calcitonin gene related protein 

(CGRP) , substansi P, dan neurokinin A dan L glutamate dari ujung saraf. Semua 

substansi ini dapat menyebabkan sensitasi nosiseptor meningeal dan saraf 

trigeminal (Satyanegara, 2014).  

Rangsangan pada struktur peka nyeri yang terletak di tentorium serebeli maupun 

di atasnya akan menimbulkan rasa nyeri menjalar pada daerah di depan garis 

vertikal yang ditarik dari kedua telinga kiri dan kanan melewati puncak kepala 

(frontotemporal dan parietal anterior). Rangsangan pada struktur yang peka 

terhadap nyeri di bawah tentorium serebeli, yaitu pada fossa kranii posterior, radiks 
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servikalis bagian atas, dan cabang-cabang perifernya dapat menyebabkan nyeri di 

bagian oksipital, suboksipital, dan servikal bagian atas. Nyeri ditransmisikan oleh 

saraf V, VII, IX, X dan saraf spinal C1, C2, C3. Kadang-kadang radiks servikalis 

bagian atas dapat menjalarkan nyeri ke frontal dan mata ipsilateral melalui refleks 

trigeminoservikal. Refleks trigeminoservikal adalah refleks polisinaptik melalui 

nukleus spinal N. Trigeminal yang mencapai motor neuron saraf servikal, sehingga 

nyeri di daerah leher dapat dirasakan sampai ke kepala atau sebaliknya 

(Satyanegara, 2014). 

3. Tanda dan gejala nyeri akut pada cedera kepala ringan 

Pada pasien cedera kepala ringan yang mengalami nyeri akut, terdapat dua jenis 

tanda dan gejala, yaitu tanda dan gejala mayor serta minor. Di dalam tanda dan 

gejala mayor serta minor terdapat penilaian subjektif dan objektif menurut (Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) adalah :  

a. Gejala dan Tanda Mayor  

1) Subjektif 

Mengeluh nyeri  

2) Objektif  

a) Tampak meringis 

b) Bersikap protektif (mis. waspada, posisi menghindari nyeri) 

c) Gelisah 

d) Frekuensi nadi meningkat 

e) Sulit tidur  

b. Gejala dan Tanda Minor  

1) Subjektif  

Tidak terdapat tanda dan gejala secara subjektif 
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2) Objektif  

a) Tekanan darah meningkat 

b) Pola nafas berubah 

c) Nafsu makan berubah 

d) Proses berpikir terganggu 

e) Menarik diri 

f) Berfokus pada diri sendiri 

g) Diaforesis  

4. Klasifikasi nyeri pada cedera kepala ringan  

Menurut penyebabnya, nyeri kepala dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu nyeri 

kepala primer dan sekunder. Nyeri kepala primer adalah nyeri kepala tanpa 

penyebab struktural organik, sedangkan nyeri kepala sekunder nyeri kepala dengan 

penyebab struktural yang diketahui Klasifikasi nyeri kepala primer menurut 

International Headache Society, yaitu International Classification of Headache 

Disorders (ICHD) sebagai berikut (Satyanegara, 2014) :  

a. Bagian pertama : Nyeri kepala primer 

1) Migraine 

2) Tension-type headache 

3) Cluster headache dan nyeri kepala otonomik lainnya 

4) Nyeri kepala primer lainnya 

b. Bagian kedua : Nyeri kepala sekunder 

1) Nyeri kepala yang berhubungan dengan trauma kepala dan/ atau leher 

2) Nyeri kepala yang berhubungan dengan gangguan vaskular intrakranial atau 

servikal  
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3) Nyeri kepala yang berhubungan dengan gangguan non-vaskular intrakranial  

4) Nyeri kepala yang berhubungan dengan penggunaaan suatu zat atau 

penghentiannya 

5) Nyeri kepala yang berhubungan dengan infeksi 

6) Nyeri kepala yang berhubungan dengan gangguan homeostasis  

7) Nyeri kepala dan wajah berhubungan dengan gangguan cranium, leher, mata 

telinga, hidung, sinus, gigi, mulut atau struktur kranial atau fasial lainnya 

8) Nyeri kepala yang berhubungan dengan gangguan psikiatrik 

c. Bagian ketiga : Neuralgia Kranial Sentral dan Nyeri Fasial Primer dan Nyeri 

Kepala lainnya 

1) Neuralgia kranial dan sebab sentral nyeri fasial  

2) Nyeri kepala, neuralgia kranial, nyeri fasial sentral atau primer lainnya 

5. Bentuk nyeri  

a. Nyeri akut 

 Nyeri akut merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan 

dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau 

lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari tiga 

bulan. Nyeri akut biasanya ditandai dengan pasien tampak meringis, bersikap 

protektif (mis.waspada,posisi menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi 

meningkat, sulit tidur, tekanan darah meningkat, pola nafas berubah, nafsu makan 

berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, 

diaforesis (berkeringat) (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016).  
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6. Penilaian nyeri 

  Cara paling objektif untuk mengukur rasa nyeri adalah dengan menggunakan 

respons fisiologis tubuh terhadap rasa nyeri itu sendiri. Pengukuran intensitas nyeri 

sangat subjektif dan individual, serta kemungkinan nyeri dengan intensitas yang 

sama dirasakan berbeda oleh dua orang yang berbeda. Penilaian terhadap intensitas 

nyeri dapat menggunakan beberapa skala yaitu (Mubarak, dkk., 2015) :  

a. Skala nyeri deskriptif  

Skala nyeri deskriptif merupakan alat pengukuran yang lebih objektif untuk 

tingkat keparahan nyeri. Skala ini juga mempunyai sebutan sebagai skala 

pendeskripsian verbal (Verbal Descriptor Scale) yang merupakan garis yang terdiri 

dari tiga hingga lima kata pendeskripsian yang disusun dengan jarak yang sama di 

sepanjang garis. Pendeskripsian ini berkisar dari “tidak terasa nyeri” hingga “nyeri 

yang tidak tertahankan”, dan minta pasien menunjukkan keadaan sesuai intensitas 

nyeri yang dirasakan (Mubarak, dkk., 2015). 

 

Gambar 1. Skala Nyeri Deskriptif  

Sumber : Mubarak, dkk., (2015). Buku Ajar Ilmu  Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika.  

 

b. Skala nyeri numerik (numerical rating scale)  

  Pasien menggunakan angka 0-10 untuk menentukan intensitas nyeri. Titik 0 

artinya tidak nyeri, angka 5 nyeri sedang, angka 10 nyeri hebat yang tidak 

tertahankan. Saat menilai intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi, 

numerical rating scale paling efektif digunakan. Selain itu, perbedaan antara 
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penurunan dan peningkatan intensitas nyeri lebih mudah diketahui pasien 

(Mubarak, dkk., 2015).  

           

 Gambar 2. Skala Nyeri Numerical Rating Scale  

 Sumber : Mubarak, dkk., (2015). Buku Ajar Ilmu Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika.  

 

c. Faces scale (skala wajah)  

    Pasien diminta melihat skala gambar wajah. Gambar pertama tidak nyeri (anak 

tampak tenang), gambar kedua (sedikit nyeri), gambar selanjutnya lebih nyeri dan 

gambar paling akhir, adalah ekspresi seseorang dengan nyeri yang sangat berat. 

Setelah itu, pasien diminta untuk menunjukkan gambar yang sesuai dengan 

nyerinya (Mubarak, dkk., 2015).  

                

Gambar 3. Wong Baker Face Scale 

Sumber : Mubarak, dkk., (2015). Buku Ajar Ilmu Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika. 
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C. Pengelolaan Nyeri Pada Pasien Cedera Kepala Ringan  

1. Pengelolaan Nyeri  

     Pengelolaan nyeri merupakan suatu upaya untuk menurunkan rasa nyeri (Septy, 

dkk., 2018). Mengontrol nyeri pada cedera kepala ringan dimaksudkan untuk 

mendukung pemberian terapi secara farmakologi dan nonfarmakologi agar 

pengendalian nyeri lebih efektif (Mustikarani, dkk., 2017). Terdapat dua 

manajemen nyeri yang dapat digunakan dalam pengelolaan nyeri yaitu manajemen 

farmakologi dan nonfarmakologi. Pengkobinasian antara teknik farmakologi dan 

nonfarmakologi merupakan suatu cara yang paling efektif untuk meredakan nyeri 

terutama nyeri yang hebat yang berlangsung berjam-jam sampai dengan berhari-

hari (Septy, dkk., 2018).  

a. Manajemen Farmakologis 

 Manajemen farmakologis atau obat-obatan merupakan bentuk pengendalian 

nyeri yang sering digunakan. Analgesik adalah obat untuk meredakan rasa nyeri. 

Analgesik biasanya meredakan rasa nyeri dengan mengubah kadar natrium dan 

kalium tubuh, memperlambat transmisi rasa nyeri (Rosdahl, dkk.,2017). 

Penggunaan analgesik narkotika seperti morfin dan kodein dapat mengurangi 

dampak rasa nyeri dan kegembiraan karena obat ini meningkat reseptor opiat dan 

mengaktifkan penekan nyeri endogen pada sistem saraf pusat. Analgesik 

nonnarkotik seperti aspirin, asetaminofen dan ibuprofen, selain memiliki efek anti 

inflamasi dan antipiretik. Obat golongan ini dapat menurunkan nyeri dengan 

menghambat produksi prostaglandin dari jaringan yang mengalami trauma dan 

inflamasi (Septy, dkk., 2018).  
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b. Manajemen Non-Farmakologis  

 Penatalaksanaan nyeri secara nonfarmakologis terdiri dari beberapa teknik untuk 

mengurangi rasa nyeri yaitu antara lain : 

1) Teknik Distraksi 

 Suatu metode menghilangkan rasa nyeri dengan mengalihkan perhatian pasien 

pada hal lain sehingga pasien melupakan rasa nyeri yang dialami. Distraksi adalah 

ketika perhatian pasien teralihkan ke hal lain sehingga mengurangi kesadaran akan 

rasa nyeri, bahkan meningkatkan toleransi terhadap rasa nyeri. Teknik distraksi 

dapat menangani nyeri berdasarkan teori aktivasi reticular. Ketika seseorang 

menerima input sensorik yang cukup atau terlalu berlebihan, maka akan 

menghambat stimulus nyeri, sehingga menghambat impuls nyeri ke otak (nyeri 

berkurang atau tidak dirasakan pasien) (Mubarak, dkk., 2015). 

2) Teknik Relaksasi  

 Relaksasi merupakan cara yang efektif untuk meredakan rasa nyeri pasien yang 

mengalami nyeri. Relaksasi yang sempurna dapat mengurangi ketegangan otot, 

kejenuhan dan kecemasan sehingga mencegah bertambahnya rangsangan nyeri. 

Relaksasi adalah kegiatan yang menggabungkan otak dan otot. Otak yang lelah 

menjadi tenang dan otot-otot yang tegang menjadi rileks. Oleh karena itu, relaksasi 

melibatkan penggunaan terus-menerus bagian-bagian penting dari tubuh, seperti 

pancaindra, pernafasan, aliran darah, sistem kardiovaskular, otak dan otot rangka 

(Mubarak, dkk., 2015).  

3) Kompres hangat dan dingin 

 Terapi es dan panas diyakini bekerja dengan merangsang reseptor nyeri di 

reseptor yang sama seperti pada cedera. Terapi es dapat menurunkan prostaglandin. 
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Prostaglandin meningkatkan sensitivitas reseptor nyeri dan subkutan lain pada 

tempat cedera dengan menghambat proses inflamasi. Penggunaan panas memiliki 

keuntungan meningkatkan aliran darah ke area tertentu dan dapat mengurangi rasa 

nyeri dengan mempercepat penyembuhan (Mubarak, dkk., 2015).  

2. Manajemen Nyeri Pada Pasien Cedera Kepala Ringan 

    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. Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan yaitu observasi, terapeutik, 

edukasi, dan kolaborasi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).  

a. Observasi 

1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 

2) Identifikasi skala nyeri 

3) Identifikasi respons nyeri non verbal 

4) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 

5) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 

6) Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri 

7) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup 

8) Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 

9) Monitor efek samping penggunaan analgesic 

b. Terapeutik 

1) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. TENS, 

hipnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik 

imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) 
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2) Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. suhu ruangan 

pencahayaan, kebisingan) 

3) Fasilitasi istirahat dan tidur 

4) Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan 

nyeri 

c. Edukasi 

1) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 

2) Jelaskan strategi meredakan nyeri 

3) Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 

4) Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat 

5) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

d. Kolaborasi 

1) Kolaborasi pemberian analgesik, jika perlu  

3. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan nyeri pada cedera kepala ringan  

 Menurut Tim Pokja SIKI DPP PPNI, (2018) salah satu tindakan pengelolaan 

nyeri akut yaitu pemberian analgesik. Analgesik biasanya meredakan rasa nyeri 

dengan mengubah kadar natrium dan kalium tubuh, memperlambat transmisi rasa 

nyeri (Rosdahl, dkk.,2017). Pemberian analgesik sangat diperlukan dalam 

pemberian manajemen nyeri.  


