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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

ICU (Intensive Care Unit) adalah salah satu ruang perawatan di rumah 

sakit untuk merawat dan mengobati pasien dengan  perubahan fisiologis yang 

cepat memburuk yang dilengkapi dengan staf dan peralatan khusus. Pasien 

yang dirawat di ruang ICU biasanya mempunyai defek fisiologi pada satu 

organ ataupun mempengaruhi organ lainnya, sehingga merupakan keadaan 

kritis yang dapat menyebabkan kematian. Tiap pasien yang dirawat di ICU 

erat kaitannya dengan perawatan intensif karena memerlukan monitoring dan 

pencatatan medis yang berkesinambungan untuk mengetahui perubahan 

fisiologis dan penurunan fungsi organ-organ tubuh yang terjadi (Rab, 2007). 

Dirjen Bina Upaya Kesehatan (2011) menyatakan bahwa pelayanan di 

ICU diberikan pada pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan 

pelayanan, monitoring, observasi dan pengobatan secara ketat. Perawatan 

dan pemantauan hemodinamik di ruang ICU dilakukan dengan cepat, tepat 

dan cermat secara terus menerus dalam 24 jam. Kriteria pasien yang dirawat 

di ruang ICU adalah pasien-pasien cedera seperti cedera kepala, pasien 

dengan penyakit dan kondisi kritis, serta pasien dengan penyakit yang 

berpotensi mengancam nyawa (Hanafi, 2007). 

Semakin pesatnya era globalisasi di segala bidang membawa berbagai 

perubahan pada situasi lingkungan yang signifikan, misalnya bertambahnya 

pengendara bermotor maupun mobil, serta menjadikan angka kejadian 
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pelanggaran dan kecelakaan semakin bertambah di jalan raya. Perubahan 

gaya hidup masyarakat tersebut tanpa disadari telah memberi pengaruh 

terhadap transisi dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kecelakaan 

yang mengakibatkan cedera kepala. Cedera kepala merupakan salah satu 

penyebab utama kematian khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor 

karena tingginya tingkat mobilitas dan kurangnya kesadaran untuk menjaga 

keselamatan diri dan orang lain di jalan raya (Baheram, 2007).  

Menurut Miranda (2014) Cedera kepala adalah cedera mekanik yang 

dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung yang mengenai kepala 

sehingga mengakibatkan luka di kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, robek 

selaput otak, dan kerusakan jaringan otak itu sendiri, serta dapat 

mengakibatkan terjadinya perdarahan intracranial, dimana terdapat 

penimbunan darah didalam otak karna fraktur tulang tengkorak sehingga 

mengakibatkan epidural hematoma. 

World Health Organization (WHO) mencatat pada tahun 2013 angka 

kematian dari cedera kepala yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas 

sebanyak 2.500 kasus. Di Indonesia, kasus cedera kepala juga merupakan 

salah satu ancaman yang serius, hal ini dapat ditunjukkan dari data yang 

dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007 

bahwa cedera kepala menduduki urutan kedua penyakit terbanyak penderita 

rawat inap di Rumah Sakit di Indonesia yang menyebabkan kematian dengan 

case fatality rate (CFR) 4,37%  (Depkes RI, 2007). Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2013, angka kejadian cedera kepala di Indonesia 
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mencapai 8.2% dari populasi dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 11.9% 

(Riskesdas, 2018). 

Menurut Krisanty et al (2009), manifestasi klinis cedera kepala yang 

terjadi antara lain hilangnya kesadaran kurang dari 30 menit atau lebih, 

kebingungan, pucat, mual dan muntah, kepala pusing, nyeri kepala, terdapat 

hematoma, kecemasan, perubahan hemodinamik dan perubahan tingkat 

kesadaran, sehingga dapat menyebabkan koma, kejang, infeksi, hilangnya 

kemampuan kognitif, dan salah satu komplikasi yang paling sering 

dilaporkan pasca cedera kepala saat pasien sadar adalah nyeri kepala dan 

perubahan hemodinamik seperti perubahan frekuensi napas, denyut jantung, 

suhu tubuh dan tekanan darah.  

Nyeri kepala merupakan salah satu keluhan somatik yang sering 

muncul berkaitan dengan kejadian cedera kepala (Trevana & Cameron, 

2011). Publikasi ilmiah melaporkan kasus ini sebagai Post Traumatic 

Headache (PTH). Beberapa studi retrospektif melaporkan prevalensinya 

antara 30%-90%. Studi yang dilakukan oleh Hoffman et al melaporkan 

insidensi kumulatif nyeri kepala pasca cedera kepala mencapai 71%  

(Hoffman et al., 2011). 

Nyeri merupakan masalah utama yang banyak dirasakan oleh sebagian 

besar pasien yang mengalami hospitalisasi. Menurut Wulandari (2005), nyeri 

merupakan masalah yang harus mendapat perhatian karena nyeri dapat 

berdampak negatif terhadap derajat kesehatan pasien. Nyeri dapat 
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mengganggu fungsi-fungsi tubuh serta memperlambat proses penyembuhan 

pasien yang menjalani hospitalisasi. 

Australian and New Zealand College of Anaesthetist and Faculty of 

Pain Medicine (2010) mejelaskan bahwa nyeri akut yang tidak ditangani 

dengan baik dapat berkembang menjadi nyeri kronis dan bersifat menetap 

dalam waktu yang lama. Nyeri kronis dapat memberikan dampak negatif 

seperti bertambahnya masa perawatan, status emosional tidak terkontrol 

akibat lamanya hospitalisasi, dan dapat menyebabakan komplikasi karena 

imobilisasi serta tertundanya proses rehabilitasi. 

Seseorang yang mengalami nyeri akan berpengaruh pada kegiatan 

aktivitas sehari-hari, antara lain yaitu terganggunya pemenuhan kebutuhan 

individu dan terganggunya kebutuhan istirahat dan tidur, serta 

memepengaruhi aspek interaksi sosial yang dapat ditandai dengan menarik 

diri, menghindari percakapan, dan menghindari kontak. Selain itu, apabila 

seseorang mengalami nyeri hebat yang berkelanjutan dan tidak ditangai, 

maka seseorang tersebut akan berisiko mengalami  syok neurogenik 

(Ganong, 2009). 

Selain nyeri, pasien cedera kepala juga biasanya mengalami perubahan 

pada status hemodinamik salah satunya yaitu perubahan pada tekanan darah. 

Pasien yang mengalami cedera kepala akan mengalami pembengkakan atau 

perdarahan di otak. Tekanan intrakranial akan meningkat dan tekanan perfusi 

otak akan menurun. Saat keadaan semakin menurun atau kritis maka denyut 

nadi akan menurun (bradikardia) bahkan frekuensi respirasi berkurang. 
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Tekanan darah pada otak akan terus meningkat hingga titik kritis tertentu 

dimana cedera kepala memburuk dan semua tanda vital terganggu dan 

berakhir kematian (Widyawati, 2012). 

Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri dan 

menstabilkan kondisi hemodinamik terutama tekanan darah pada pasien 

cedera kepala diantaranya terapi medikamentosa dan terapi komplementer. 

Banyak jenis terapi komplementer yang saat ini dikembangkan dengan 

tujuan untuk meningkatkan kenyamanan, mengurangi nyeri, dan 

menstabilkan kondisi hemodinamik. Salah satu terapi komplementer yang 

saat ini sedang mulai digunakan adalah terapi musik.  

Terapi musik adalah usaha meningkatkan kualitas fisik dan mental 

dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre, 

bentuk dan gaya yang di organisir sedemikian rupa sehingga menciptakan 

musik yang bermanfaat, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Musik 

memiliki kekuatan dalam mengobati penyakit serta meningkatkan 

kemampuan pikiran seseorang. Terapi musik adalah terapi yang universal 

dan bisa diterima oleh semua orang karena tidak membutuhkan kerja otak 

yang berat untuk menginterpretasikan alunan musik. Terapi musik sangat 

mudah diterima organ pendengaran, yang kemudian melalui saraf 

pendengaran disalurkan kebagian otak yang memproses emosi (Nikandish, 

2007). 

Penurunan nyeri menggunakan musik sangat efektif karena musik 

dapat mengalihkan perhatian dan rasa cemas pasien yang dapat 
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meningkatkan intensitas nyeri yang dirasakan. Dengan mendengarkan musik, 

otak akan merangsang pelepasan endorphin yang berfungsi dalam 

menurunkan nyeri yang dirasakan pada bagian tubuh yang sakit (Ani dan 

Diah, 2016). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Innez et al 

(2017) mengenai Kombinasi Guided Imagery and Music (GIM) dan 

Relaksasi Autogenik terhadap Nyeri pada Cedera Kepala yang menunjukkan 

bahwa ada perbedaan yang bermakna rata-rata nyeri kepala sebelum dan 

sesudah tindakan Guided Imagery and Music (GIM) & relaksasi autogenik (p 

value 0,000, α < 0,05). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terapi Guided Imagery and Music dan 

relaksasi autogenik terhadap penurunan nyeri pada cedera kepala. 

Terapi musik juga efektif dalam menstabilkan status hemodinamik 

pasien cedera kepala, salah satunya yaitu tekanan darah. Terapi musik 

merangsang pengeluaran hormone endorphin yang memiliki efek relaksasi 

sehingga dapat meningkatkan tingkat kesadaran, menurunkan ketegangan 

otot, menstabilkan hemodinamik dengan menurunkan pernapasan, denyut 

jantung dan tekanan darah (Novita, 2012). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suherly, et al (2011) 

yang menunjukkan bahwa ada perubahan tekanan darah baik sistolik maupun 

diastolic pada pasien hipertensi setelah diberikan terapi musik klasik di 

RSUD Telogorejo Semarang. Didukung pula dengan penelitian sebelumnya 

yang menyimpulkan bahwa terapi musik dapat menurunkan status 



 

7 
 

hemodinami (tekanan darah, nadi, dan respirasi) pada pasien koma 

(Rihiantoro, t., Nurachmah, E., & Hariyati, 2008). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengaplikasikan hasil riset tersebut ke dalam pengelolaan kasus dengan 

judul “Analisa Praktik Klinik Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala 

dengan Intervensi Terapi Musik  terhadap Perubahan Nyeri dan Tekanan 

Darah di Ruang ICU RSUD A. W. Sjahranie Samarinda”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumusakan masalah  

“Bagaimana Analisa Praktik Klinik Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala 

dengan Intervensi Terapui Musik terhadap Perubahan Nyeri dan Tekanan Darah di 

Ruang ICU RSUD A. W. Sjahranie Samarinda ?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini bertujuan untuk 

melakukan Analisa terhadap kasus kelolaan oada pasien cedera kepala 

dengan intervensi Terapi musik terhadap perubahan nyeri dan tekanan 

darah di Ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUD A. W Sjahranie 

Samarinda. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis kasus kelolaan pada pasien cedera kepala di Ruang 

Intensive Care Unit (ICU) RSUD A. W. Sjahranie Samarinda. 

b. Menganalisis intervensi musik therapy terhadap perubahan nyeri 

dan tekanan darah di RuangIntensive Care Unit (ICU) RSUD A. 

W. Sjahranie Samarinda. 

c. Mengetahui perbedaan nyeri dan tekanan darah sebelum dan 

setelah diberikan terapi musik pada pasien cedera kepala. 

 

D. Manfaat  

Penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners ini diharapkan dapat bermanfaat 

dalam dua aspek, yaitu : 

1. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Pasien 

Meningkatkan pengetahuan pasien cedera kepala tentang terapi 

musik untuk membantu menurunkan nyeri dan tekanan darah 

sehingga pasien dapat mengaplikasikan secara mandiri baik selama 

dirawat di rumah sakit ataupun ketika berada di rumah. 

b. Bagi Perawat 

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman perawat dalam 

pelaksanaan pemberian intervensi terapi musik untuk menurunkan 

nyeri dan tekanan darah sebagai intervensi keperawatan mandiri pada 

pasien cedera kepala. 
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2. Manfaat Keilmuan 

a. Bagi Penulis 

Memperkuat dukungan dalam menerapkan intervensi terapi 

musik bagi keperawatan, memperkaya ilmu pengetahuan 

keperawatan, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman 

baru bagi perawat ners dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

pasien cedera kepala. 

b. Bagi Rumah Sakit 

Memberikan rujukan bagi bidang diklat keperawatan dalam 

mengembangkan kebijakan terkait dengan perkembangan kompetensi 

perawat dan penerapan intervensi terapi musik. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Memberikan rujukan bagi institusi pendidikan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran mengenai asuhan keperawatan 

pada pasien cedera kepala yang disertai dengan pelaksanaan 

intervensi terapi musik berdasarkan hasil riset-riset terkait. 

d. Bagi Penulis Selanjutnya 

Sebagai bahan informasi dan referensi untuk mengembangkan 

penulisan lebih lanjut mengenai intervensi terapi musik pada pasien cedera 

kepala. 
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E. Keaslian Karya Ilmiah 

 

Tabel 1.1 

Keaslian Inovasi 

 

No. Judul dan Peneliti Metode Penelitian Intervensi  Kesimpulan  Level Penelitian 

1 Judul 

Efektifitas Mobilisasi 

Progresif Level I dengan 

Terapi Musik Mozart 

terhadap Perubahan 

Status Hemodinamik 

Non Invasif Klien 

Cedera Kepala di ICU 

 

Peneliti 

Novi Indriani, Bedjo 

Santoso, Mardiyono, 

dan Arwani (2017) 

 

Desain Penelitian 

Quasi Experiment dengan 

desain penelitian pre-post test 

design. 

 
Sampel 

Sampel dipilih menggunakan 

teknik consecutive sampling 

yang memenuhi kriteria inklusi 

yaitu GCS < 12, MAP > 55 

mmHg, dan < 140 mmHg, 

Tekanan darah sistolik 90 – 180 

mmHg, dan Saturasi oksigen > 

90% serta usia ≥ 15 tahun. 

Jumlah sampel adalah 17 

responden pada masing-masing 

kelompok intervensi, sehingga 

jumlah total sampel adalah 34 

responden. 

 

 

 

Intervensi 1 

mobilisasi 

progresif level I 

 

Compare 
Intervensi 2 terapi 

musik mozart 

 

Peneliti mengukur 

status 

hemodinamik non 

invasif (tekanan 

darah, MAP, heart 

rate, frekuensi 

pernapasan dan 

saturasi oksigen) 

sebelum dinberikan 

intervensi 1 

maupun intervensi 

2, kemudian diukur 

kembali setelah 3 

hari intervensi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terapi musik Mozart 

lebih efektif terhadap 

perubahan status 

hemodinamik non invasif 

pada klien cedera kepala 

dengan penurunan 

kesadaran dibandingkan 

dengan mobilisasi 

progresif level I. 

 

 

Quasi  Eksperimen 

(IIb) 
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Analisis 

Uji statistik pada kelompok 

berpasangan menggunakan uji 

paired t-test dan uji Wilcoxon, 

sedangkan uji statistik pada 

kelompok tidak berpasangan 

menggunakan uji independent 

t-test dan uji Mann-Whitney. 

 

2 Judul 

Kombinasi Guided 

Imagery and Music 

(GIM) dan Relaksasi 

Autogenik terhadap 

Nyeri pada Cedera 

Kepala 

 

Peneliti 

Innez Karunia 

Mustikarani, Yunita 

Wulandari, Zeni Dwi 

Setyowati, Nur 

Rakhmawati  (2017) 

 

Desain Penelitian 

Quasi Eksperiment dengan Pre-

Post Without Control Design. 

 

Sampel 

Pengambilan sampel dengan 

menggunakan cara purposive 

sampling, dengan jumlah 

sampel sebanyak 30 responden. 

 

Analisis 

uji Wilcoxon  

 

 

Pasien diberikan 

intervensi Guided 

Imagery & Music 

& relaksasi 

autogenik. 

 

Compare 
Tidak ada 

kelompok kontrol 

atau pembanding 
 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang 

bermakna rata-rata nyeri 

kepala sebelum dan 

sesudah tindakan Guided 

Imagery and Music 

(GIM) & relaksasi 

autogenik (p value 0,000, 

α < 0,05). 

Quasi  Eksperimen 

(IIb) 

 

 

 

3 Judul 

Efek Terapi Musik pada 

Parameter Fisiologis 

Pasien dengan Cedera 

Desain Penelitian 

Parallel Triple Blind 

Randomized Controlled 

Clinical Trial 

Kelompok 

intervensi 

menerima 

kombinasi terapi 

Hasil model linier 

berganda dua tingkat 

yang dilakukan selama 6 

hari berturut-turut 

Parallel Triple 

Blind Randomized 

Controlled Clinical 

Trial 
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Kepala Traumatic : A 
Triple-Blind 

Randomized Controlled 

Clinical Trial 

 

Peneliti 

Razieh Froutan, 

Mohammad Eghbali, 

Seyyed Hamid Hoseini, 

Seyed Reza Mazloom, 

Mir Saeed Yekaninejad, 

Reza Boostani (2020) 

 

 
Sampel 

60 pasien dipilih melalui 

convenience sampling dan 

kemudain secara acak 

dimasukkan ke dalam 

kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. Dengan 

kriteria inklusi : menjalani 

rawat inap < 3 hari, usia 14-60 

tahun, cedera kepala traumatic 

dengan GCS 6-12, status 

hemodinamik stabil, elektrolit 

seimbang, tidak ada riwayat 

gangguan pendengaran , tidak 

ada riwayat fraktur tengkorak 

dan perdarahan atau operasi 

lobus temporal. 

Pasien akan dikeluarkan dari 

penelitian jika : terjadi 

kematian, pasien dipindahkan 

ke pusat kesehatan lain atau 

keluar, membutuhkan operasi 

darurat selama penelitian dan 

terdapat perubahan gejala 

hemodinamik 

 

 

musik dan 
stimulasi 

pendengaran 2 kali 

sehari selama 15 

menit.  

 

Compare 
Kelompok kontrol 

juga menggunakan 

pemutar musik dan 

headphone. Namun 

mereka hanya 

mendengarkan 

suara rutin di ICU 

selama sesi 15 

menit yang sama. 

 

menunjukkan penurunan 
yang signifikan pada 

tekanan darah sistolik, 

tekanan darah diastolik, 

frekuensi pernapasan dan 

denyut jantung pada 

pasien kelompok 

intervensi dibandingkan 

dengan pasien pada 

kelompok kontrol (p < 

0,0001). Namun 

demikian, tidak ada 

perbedaan signifikan 

yang diamati pada suhu 

dan saturasi oksigen (P> 

0,05). 
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Analisis 

Chi-square, Mann-Whitney and 

Fisher, Two Level Multiple 

Linear 

 

4 Judul 

Efek Musik pada 

Kenyamanan, 

Kecemasan dan Nyeri di 

Ruang Intensive Care 

Unit: A Case in Turkey 

 

Peneliti 

Prof. Dr. Cukurova 

(2015) 

 

Desain Penelitian 

Quasi experimental  

 
Sampel 

Jumlah sampel pada penelitian 

ini adalah sebanyak 72 pasien 

yang diidentifikasi 

menggunakan paket 

pemrograman Med Calc 

dengan kriteria inklusi : 

Bersedia berpartisipasi dalam 

penelitian, telah berada di ICU 

setidaknya selama 48 jam, 

cukup sadar untuk mampu 

memahami dan menjawab 

pertanyaan tentang status 

Kesehatan, mampu berbahasa 

turki, mampu berkomunikasi, 

tidak memiliki masalah 

pendengaran, tidak minum 

analgesic dan obat anastesi 

dalam 24 jam sebelumnya atau 

selama proses, berusia 18 tahun 

Intervensi terapi 

musik diberikan 

menggunakan 

headphone dan 

MP3. 

 

Compare 
Tidak terdapat 

kelompok kontrol 

atau pembanding 

 

Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa 

musik menciptakan 

perubahan signifikan 

pada tekanan sistolik 

arteri dan pulse 

oksimetri, penurunan 

secara signifikan nyeri 

dan tingkat kecemasan 

serta meningkatkan 

kenyamanan. 

Quasi  Eksperimen 

(IIb) 
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ke atas, tidak pernah 
didiagnosis dengan penyakit 

psikiatrik sebelumnya, belum 

pernah kecanduan narkoba. 

 

Analisis 

Paired Samples T-Test  

 

5 Judul 

Efek Terapi Musik pada 

Pasien dengan Cedera 

Kepala Traumatik Sedan 

sampai Berat 

 

Peneliti 

Bobba Ushasree Reddy, 

P. Phanisree, M. 

Priyanka, D. Kavitha, S. 

Indira, Prashant 

Bhandarkar, Veda 

Dhruthy Samudrala, 

Amit Agrawal (2017) 

 

Desain Penelitian 

Prospective Study 

 
Sampel 

Jumlah sampel pada penelitian 

ini adalah sebanyak 10 pasien. 

 

Analisis 

SPSS Version 24.0 Software 

For Mac. 

Intervensi terapi 

musik diberikan 3 

kali sehari 

menggunakan 

earphone selama 

seminggu dengan 

durasi 30 menit. 

 

Compare 
Tidak ada 

kelompok kontrol 

atau pembanding. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terapi musik untuk 

pasien cedera kepala 

traumatik setelah bedah 

syaraf memiliki peran 

penting dalam perubahan 

tanda-tanda vital seperti 

frekuensi pernapasan, 

denyut jantung, dan 

tekanan darah sistolik. 

Prospective Study 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Cedera Kepala 

1. Definisi Cedera Kepala 

Menurut Brain Injury Assosiation of America (2006), cedera kepala 

merupakan kerusakan yang disebabkan oleh serangan ataupun benturan fisik 

dari luar, yang dapat mengubah kesadaran yang dapat menimbulkan 

kerusakan fungsi kognitif maupun fungsi fisik. 

Cedera kepala adalah suatu trauma yang mengenai kulit kepala, tulang 

tengkorak atau otak yang terjadi akibat injury baik secara langsung maupun 

tidak langsung, dengan disertai atau tanpa disertai perdarahan yang 

mengakibatkan gangguan fungsi otak. Menurut Smeltzer dan Bare (2013), 

definisi cedera kepala adalah suatu injuri yang terjadi pada kulit kepala, 

tengkorak dan otak karena adanya pukulan atau benturan mendadak pada 

kepala dengan atau tanpa penurunan kesadaran. 

Menurut Price dan Wilson, (2012) cedera kepala adalah serangkaian 

kejadian patofisiologik yang terjadi setelah trauma kepala, yang dapat 

melibatkan setiap komponen, mulai dari kulit kepala, tulang dan jaringan otak 

atau kombinasinya.  

Cedera kepala merupakan cedera mekanik yang secara langsung atau 

tidak langsung mengenai kepala dan mengakibatkan kerusakan jaringan otak 

sehingga menyebabkan gangguan neurologi yang menyebabkan nyeri 

(Miranda & Hilman, 2014). 
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2. Etiologi Cedera Kepala 

Menurut Hyder, dkk (2007), penyebab cedera kepala yang paling sering 

dialami di seluruh dunia adalah akibat kecelakaan lalu lintas. Sekitar 60% 

dari kasus cedera kepala merupakan akibat dari kelalaian dalam berlalu lintas, 

20 -  30% kasus disebabkan oleh jatuh, 10% disebabkan oleh kekerasan, dan 

sisanya disebabkan oleh perlukaan yang terjadi di rumah maupun di tempat 

kerja.  

Cedera kepala dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu : 

a. Trauma Primer, terjadi akibat trauma pada kepala secara langsung maupun 

tidak langsung (akselerasi dan deselerasi). 

b. Trauma Sekunder, terjadi akibat trauma saraf (melalui akson) yang meluas, 

hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapnea, atau hipotensi sistemik 

(Sibuea, 2009). 

3. Tingkat Keparahan Cedera Kepala 

Penurunan derajat kesadaran merupakan indikator yang penting dalam 

menilai dan menentukan tingkat keparahan dan kerusakan otak akibat cedera 

kepala. Untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang, dapat dilakukan 

dengan menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS). GCS adalah suatu skala 

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang yang 

terdiri dari 3 aspek yaitu respon membuka mata (eye opening), respon 

berbicara (Verbal Response) dan respon motorik (Motoric Response). 
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Tabel 2.1 Glasgow Coma Scale 

Eye Opening Score 

Mata terbuka spontan 4 

Mata membuka ketika diajak berbicara 3 

Mata membuka sedikit setelah dirangsang nyeri 2 

Tidak membuka mata 1 

Verbal Response Score 

Orientasi baik 5 

Bicara kacau / disorientasi 4 

Mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat 3 

Mengeluarkan suara yang tidak ada artinya 2 

Tidak ada jawaban 1 

Motoric Response Score 

Menuruti Perintah 6 

Melokalisir nyeri 5 

Menghindari nyeri 4 

Gerakan fleksi abnormal 3 

Gerakan ekstensi abnormal 2 

Tidak ada gerakan 1 

George (2009) 

Berdasarkan nilai Glasgow Coma Scale (GCS), cedera kepala 

diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu : 

a. Cedera Kepala Ringan (GCS 14 – 15), berdasarkan CT Scan otak tidak 

terdapat kelainan, dengan lama rawat di rumah sakit < 48 jam. 

b. Cedera Kepala Sedang (GCS 9 – 13), ditemukan kelainan berdasarkan CT 

Scan Otak dan memerlukan tindakan operasi serta dirawat di rumah sakit 

setidaknya selama 48 jam. 

c. Cedera Kepala Berat (GCS ≤ 8), bila dalam jangka waktu > 48 jam paska 

trauma atau setelah pembedahan tidak terjadi peningkatan kesadaran 

(Dewi, 2016). 
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B. Konsep Nyeri 

1. Definisi Nyeri 

Nyeri adalah perasaan tidak nyaman dan individual yang tidak 

dapat dirasakan atau dibagi dengan orang lain. Secara umum nyeri 

adalah suatu rasa tidak nyaman, baik ringan maupun berat yang 

menyangkut dua aspek yaitu psikologis dan fisiologis, dimana keduanya 

dipengaruhi fakor-faktor seperti budaya, usia, lingkungan dan sistem 

pendukung, pengalaman masa lalu, kecemasan dan stress (Potter, 2006; 

Smeltzer, 2002). 

Nyeri adalah sensori serta emosi yang tidak menyenangkan dan 

meningkat akibat adanya kerusakan jaringan yang aktual atau potensial, 

digambarkan dalam istilah seperti kerusakan (Wilkinson, 2007). 

International Association for Study of Pain (IASP) 

mendeskripsikan nyeri sebagai suatu pengalaman emosional yang tidak 

menyenangkan dan rangsangan sensori yang bersifat subjektif, yang 

dapat diakibatkan oleh kerusakan jaringan akut ataupun kejadian-

kejadian yang menyebabkan terjadinya kerusakan (Potter & Perry, 

2005). 

2. Klasifikasi Nyeri 

a. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Durasi 

1). Nyeri Akut 

Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, intervensi 

bedah atau penyakit tertentu dengan proses yang cepat dan 
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intensitas yang bervariasi (ringan sampai berat), serta berlangsung 

dalam waktu yang singkat (kurang dari 6 bulan) (Andarmoyo, 

2013). 

2). Nyeri Kronik 

Nyeri kronik adalah nyeri konstan intermiten yang menetap dalam 

suatu periode waktu. Nyeri ini berlangsung lama dengan intensitas 

yang bervariasi dan biasanya berlangsung lama (lebih dari 6 bulan) 

(Potter & Perry, 2005). 

b. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Asal Nyeri 

1). Nyeri Nosiseptif 

Nyeri nosiseptif merupakan nyeri terjadi akibat aktivitas atau 

sensitivitas nosiseptor perifer yang merupakan reseptor khusus 

yang berfungsi menghantarkan stimulus noksius. Nyeri nosiseptif 

dapat terjadi karena adanya stimulus yang mengenai kulit, tulang, 

sendi, otot, jaringan ikat, dan jaringan lainnya (Andarmoyo, 2013). 

2). Nyeri Neuropatik 

Nyeri neuropatik merupakan nyeri yang dihasilkan akibat suatu 

cedera atau abnormalitas yang terjadi pada struktur saraf perifer 

maupun sentral, dan nyeri ini cenderung lebih sulit untuk diobati 

(Andarmoyo, 2013). 

c. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Lokasi 

1). Superfisial atau Kutaneus 
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Nyeri superfisial adalah nyeri yang disebabkan karena terdapat 

stimulus pada kulit. Karakteristik dari nyeri berlangsung singkat 

dan terlokalisasi. Nyeri biasanya terasa sebagai sensasi yang tajam 

(Potter & Perry, 2006 dalam Andarmoyo, 2013). 

2). Viseral Dalam 

Nyeri viseral adalah nyeri yang terjadi akibat stimulus pada organ-

organ internal. Nyeri ini bersifat difusi dan dapat menyebar  ke 

daerah lainnya. Nyeri ini menimbulkan rasa tidak menyenangkan 

yang berkaitan dengan mual dan gejala-gejala otonom. (Potter & 

Perry, 2006 dalam Andarmoyo, 2013). 

3). Nyeri Alih (Referred Pain) 

Nyeri alih (referred pain) merupakan fenomena umum dalam 

nyeri viseral karena banyak organ yang tidak memiliki reseptor 

nyeri. Karakteristik nyeri dapat terasa di bagian tubuh yang 

terpisah dari sumber nyeri (Potter & Perry, 2006 dalam 

Andarmoyo, 2013). 

4). Radiasi 

Nyeri radiasi merupakan sensasi nyeri yang meluas dari tempat 

awal cedera ke bagian tubuh yang lain. Karakteristik nyeri seakan 

terasa menyebar ke bagian tubuh bawah atau sepanjang bagian 

tubuh (Potter & Perry, 2006 dalam Andarmoyo, 2013). 
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3. Penilaian Nyeri 

Untuk menilai skala nyeri terdapat beberapa macam skala nyeri 

yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat nyeri seseorang antara 

lain :  

 

a. Verbal Descriptor Scale (VDS)  

Verbal Descriptor Scale (VDS) adalah garis yang terdiri dari 

tiga sampai lima kata pendeskripsi yang telah disusun dengan jarak 

yang sama sepanjang garis. Ukuran skala ini diurutkan dari “tidak 

terasa nyeri” sampai “nyeri tidak tertahankan”. Perawat menunjukkan 

ke klien tentang skala tersebut dan meminta klien untuk memilih 

skala nyeri yang dirasakan. Perawat juga menanyakan seberapa jauh 

nyeri terasa paling menyakitkan dan seberapa jauh nyeri terasa tidak 

menyakitkan (Potter & Perry, 2006).  

Alat VDS memungkinkan klien untuk memilih dan 

mendeskripsikan skala nyeri yang dirasakan (Potter & Perry, 2006). 

 

Gambar 2.1 Verbal Descriptor Scale (VDS) 
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b. Visual Analogue Scale (VAS)  

VAS merupakan suatu garis lurus yang menggambarkan skala 

nyeri terus menerus. Skala ini menjadikan klien bebas untuk memilih 

tingkat nyeri yang dirasakan. VAS sebagai pengukur keparahan 

tingkat nyeri yang lebih sensitif karena klien dapat menentukan setiap 

titik dari rangkaian yang tersedia tanpa dipaksa untuk memilih satu 

kata. Ujung kiri pada VAS menunjukkan “tidak ada rasa nyeri”, 

sedangkan ujung kanan menandakan “nyeri yang paling berat” (Potter 

& Perry, 2006).  

 

Gambar 2.2 Visual Analogue Scale (VAS) 

Penjelasan tentang intensitas digambarkan sebagai berikut :  

1). Skala 0 : berarti tidak terjadi nyeri. 

2). Skala 1-3 : digambarkan seperti gatal, tersetrum, nyut-nyutan, 

melilit, terpukul, perih, mules. 

3). Skala 4-6  : digambarkan seperti kram, kaku, tertekan, sulit 

bergerak, terbakar, ditusuk-tusuk. 



 

23 
 

4). Skala 7-9  : merupakan skala sangat nyeri tetapi masih dapat 

dikontrol oleh klien 

5). Skala 10  : merupakan skala nyeri yang sangat berat dan tidak 

dapat dikontrol.  

 

 

 

 

c. Numeric Rating Scale (NRS)  

 

Gambar 2.3 Numeric Rating Scale (NRS) 

1). Skala 0  : tidak ada nyeri 

2). Skala 1-3  : nyeri yang ringan, dan dapat ditahan 

3). Skala 4-6  : nyeri sedang dan menggangu, memerlukan usaha 

untuk menahan 

4). Skala 7-10 : nyeri berat dan sangat mengganggu, tidak dapat 

ditahan, dapat disertai meringis, menjerit, menangis, bahkan 

sampai teriak. 

Dalam hal ini skala NRS akan digunakan peneliti sebagai 

instrumen penelitian (Potter & Perry, 2006). 
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d. Wong-Baker FACES Pain Rating Scale  

Skala ini terdiri atas enam wajah dengan profil kartun yang 

menggambarkan wajah yang sedang tersenyum untuk menandai tidak 

adanya rasa nyeri yang dirasakan, kemudian secara bertahap 

meningkat menjadi wajah kurang bahagia, wajah sangat sedih, 

sampai wajah yang sangat ketakutan yang berati skala nyeri yang 

dirasakan sangat nyeri (Potter & Perry, 2006).  

 

Gambar 2.4 Wong-Baker FACES Pain Rating Scale 

Skala nyeri tersebut banyak digunakan pada pasien pediatrik 

dengan kesulitan atau keterbatasan verbal. Sebelum dilakukan 

pengukuran, dijelaskan kepada pasien mengenai perubahan mimik 

wajah sesuai rasa nyeri dan pasien memilih sesuai rasa nyeri yang 

dirasakannya. 

 

C. Konsep Tekanan Darah 

1. Definisi Tekanan Darah 

Tekanan darah adalah daya yang diperlukan agar darah dapat 

mengalir di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai ke seluruh 

jaringan tubuh manusia. Darah dengan lancar beredar ke seluruh bagian 
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tubuh dan berfungsi sebagai media pengangkut oksigen serta zat lain 

yang di perlukan untuk kehidupan sel-sel di dalam tubuh (Moniaga, 

2012).  

Menurut Gunawan (2007) dalam Suri (2017) istilah “tekanan 

darah” berarti tekanan pada pembuluh nadi dari peredaran darah 

sistemik di dalam tubuh manusia. Tekanan darah di bedakan antara 

tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah 

sistolik adalah tekanan darah ketika jantung berkontraksi, sedangkan 

tekanan darah diastolik adalah tekanan darah ketika jantung berelaksasi. 

2. Fisiologi Tekanan Darah 

Darah mengambil oksigen dari dalam paru-paru. Darah yang 

mengandung oksigen memasuki jantung dan kemudian dipompakan ke 

seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah yang disebut arteri. 

Pembuluh darah yang lebih besar bercabang-cabang menjadi pembuluh-

pembuluh darah yang lebih kecil hingga berukuran mikroskopik dan 

akhirnya membentuk jaringan yang terdiri dari pembuluh-pembuluh 

darah sangat kecil atau disebut dengan pembuluh darah kapiler. Jaringan 

ini mengalirkan darah ke sel tubuh dan menghantarkan oksigen untuk 

menghasilkan energi yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup 

manusia.  

Kemudian darah dari seluruh tubuh yang sudah tidak beroksigen 

kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena, dan di pompa kembali 

ke paru-paru untuk mengambil oksigen lagi. Saat jantung berdetak, otot 
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jantung berkontraksi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. 

Tekanan tertinggi saat jantung berkontraksi disebut dengan tekanan 

sistolik. Kemudian otot jantung rileks sebelum kontraksi berikutnya 

dengan tekanan yang paling rendah yang disebut dengan tekanan 

diastolik. Tekanan sistolik dan diastolik ini diukur ketika seseorang 

memeriksakan tekanan darah (Beevers, 2002 dalam Jennie, 2007). 

 

 

3. Tekanan Darah pada Pasien Cedera Kepala 

Tekanan darah dan denyut nadi pada pasien cedera kepala 

biasanya stabil pada awal periode setelah trauma, namun ketika tekanan 

perfusi serebral menjadi terancam karena berbagai sebab, reseptor 

pressor pada pusat vasomotor medulla terstimulasi untuk menaikkan 

tekanan darah. Peningkatan tekanan darah dan pelebaran tekanan nadi 

refleksi proses iskemik yang mempengaruhi medulla akibat peningkatan 

TIK. Tekanan darah rendah tidak spesifik pada trauma neurologi sampai 

mendekati kematian (Kristanty dkk, 2009). 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tekanan Darah 

Tekanan darah arteri dipengaruhi oleh beberapa faktor fisiologis 

seperti cardiac output, resistensi perifer, volume darah, dan lain-lain 

(Barrett et al, 2010 dan Sherwood, 2011). Faktor-faktor fisiologis yang 

dapat mempengaruhi tekanan darah adalah sebagai berikut : 
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a. Jumlah Darah Melalui Vena / Jumlah Darah yang Kembali ke 

Jantung Melalui Vena 

Jika darah yang kembali menurun, otot jantung tidak akan 

berdistensi, sehingga kekuatan ventrikuar pada fase sistolik akan 

menurun dan tekanan darah akan turun, hal ini dapat disebabkan 

karena perdarahan hebat. Pada keadaan berbaring atau tidur dimana 

posisi tubuh dalam keadaan horizontal, pengembalian darah melalui 

vena ke jantung dapat dipertahankan dengan mudah. Namun, ketika 

dalam posisi berdiri, aliran ke jantung melalui vena mengalami 

tahanan lain yaitu gravitasi. Terdapat 3 mekanisme yang membantu 

dalam pengembalian darah melalui vena yaitu, konstriksi vena, 

pompa respirasi, dan pompa otot rangka. 

b. Frekuensi dan Kekuatan Kontraksi Jantung 

Secara umum, apabila frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung 

meningkat, tekanan darah akan ikut meningkat. Hal inilah yang 

terjadi ketika melakukan aktivitas. Akan tetapi, apabila jantung 

berdetak terlalu kencang, maka ventrikel tidak akan terisi sepenuhnya 

di antara detakan, sehingga curah jantung dan tekanan darah akan 

menurun. 

c. Resistensi Perifer 

Resistensi perifer adalah resistensi dari pembuluh darah bagi 

aliran darah. Arteri dan vena biasanya sedikit mengalami konstriksi, 

sehingga tekanan darah diastol normal. 



 

28 
 

d. Elastisitas Arteri Besar 

Ketika ventrikel kanan berkontraksi, darah yang memasuki 

arteri besar akan membuat dinding arteri mengalami distensi. Dinding 

arteri bersifat elastis dan dapat menyerap Sebagian gaya yang 

dihasilkan oleh aliran darah. Elastisitas pembuluh darah ini 

menyebabkan tekanan darah diastol meningkat dan sistol menurun. 

Saat ventrikel kiri berelaksasi, dinding arteri juga akan kembali pada 

ukuran awal, sehingga tekanan diastole tetap berada dalam batas 

normal. 

e. Viskositas Darah 

Viskositas darah normal bergantung pada keberadaan sel darah 

merah dan protein plasma, terutama albumin. Kadar sel darah merah 

yang terlalu tinggi akan menyebabkan viskositas darah dan tekanan 

darah meningkat, walaupun sangat jarang, namun masih dapat terjadi 

pada kondisi perokok berat dan polisitemia vena. Kekurangan sel 

darah merah, seperti saat kondisi anemia akan menyebabkan kondisi 

yang sebaliknya. Pada saat kekurangan sel darah merah, mekanisme 

yang menjaga tekanan darah seperti vasokonstriksi akan terjadi untuk 

mempertahankan tekanan darah tetap dalam batas normal. 

f. Kehilangan Darah 

Kehilangan darah dalam jumlah yang kecil seperti pada saat 

melakukan donor darah, akan menyebabkan penurunan tekanan darah 

untuk sementara waktu, yang nantinya akan langsung dikompensasi 
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dengan peningkatan tekanan darah melalui vasokonstriksi. Namun 

pada keadaan kehilangan darah dalam jumlah besar, maka 

kompensasi oleh tubuh tidak akan cukup untuk mempertahankan 

tekanan darah dalam batas normal dan memenuhi aliran darah ke 

otak. 

g. Hormon 

Beberapa hormon memiliki pengaruh terhadap perubahan 

tekanan darah. Contohnya dalam kondisi stress, medulla kelenjar 

adrenal akan mengekskresikan epinefrin dan norepinefrin, dimana 

kedua hormon tersebut akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi 

sehingga akan terjadi peningkatan tekanan darah. Selain itu, epinefrin 

juga berpengaruh dalam meningkatkan heart rate dan gaya kontraksi. 

Hormon lain yang berperan dalam mempengaruhi tekanan darah yaitu 

ADH yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis posterior saat tubuh 

mengalami kekurangan cairan. ADH akan meningkatkan reabsorbsi 

cairan pada ginjal sehingga tekanan darah akan meningkat. Hormon 

lain yaitu aldosteon memili efek yang sama pada ginjal, dimana 

aldosterone akan mempromosikan reabsorbsi natrium, lalu kemudian 

air akan mengikuti ion natrium ke dalam darah. 

Menurut Kozier et al (2009), ada beberapa hal lain yang dapat 

mempengaruhi tekanan darah, diantaranya adalah : 
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a. Umur 

Bayi yang baru lahir memiliki tekanan sistolik rata-rata 73 

mmHg. Tekanan sistolik dan diastolik meningkat secara bertahap 

sesuai usia hingga dewasa. Pada orang lanjut usia, arterinya lebih 

keras dan kurang fleksibel terhadap darah. Hal ini mengakibatkan 

peningkatan tekanan sistolik. Tekanan diastolik juga meningkat 

karena dinding pembuluh darah tidak lagi retraksi secara fleksibel 

pada penurunan tekanan darah. 

b. Jenis Kelamin 

Berdasarkan Journal of Clinical Hypertension, Oparil 

menyatakan bahwa perubahan hormonal yang sering terjadi pada 

wanita menyebabkan wanita lebih cenderung memiliki tekanan darah 

tinggi. Hal ini juga menyebabkan risiko wanita untuk terkena 

penyakit jantung menjadi lebih tinggi (Miller, 2010). 

c. Aktifitas Fisik dan Olahraga 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat tekanan 

darah ialah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ialah gerakan tubuh yang di 

hasilkan oleh otot otot rangka yang membutuhkan energi. 

Peningkatan jumlah tekanan darah yang diatur oleh sistem aktivasi 

retikular pada batang otak yang akan merangsang area pada 

vasokonstriktor dan juga kardioakselerator pada pusat vasomotor. 

Keadaan tersebut akan dapat meningkatkan tekanan darah secara 
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cepat untuk menyetarakan seberapa besar peningkatan aktivitas pada 

otot (Guyton & Hall, 2014). 

d. Obat-obatan 

Banyak obat-obatan yang dikonsumsi seseorang yang dapat 

meningkatkan atau menurunkan tekanan darah. 

e. Ras 

Pria Amerika Afrika berusia di atas 35 tahun memiliki tekanan darah 

yang lebih tinggi daripada pria Amerika Eropa dengan usia yang 

sama. 

f. Obesitas 

Obesitas, baik pada masa anak-anak maupun dewasa merupakan 

faktor predisposisi terjadinya hipertensi. 

D. Konsep Terapi Musik 

1. Definisi Terapi Musik 

Musik dapat diartikan sebagai nada atau suara yang disusun sedemikian 

rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang 

menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tersebut (Eisar 

Gabela, 2014). 

Pengertian musik sering kali dibedakan dengan pengertian lagu. Lagu 

merupakan ragam suara yang berirama (dalam bercakap-cakap, bernyanyi, 

membaca dan lain-lain), atau nyanyian. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa musik dan lagu merupakan dua hal yang berkaitan erat 

satu sama lain. Pengertian musik lebih luas dibandingkan dengan pengertian 
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lagu. Ada yang berpendapat bahwa lagu merupakan bagian dari suatu karya 

musik, yaitu karya musik sendiri meliputi karya musik yang menggunakan 

lirik maupun karya musik tanpa lirik (instrumentalia) (Chiang L, 2012). 

2. Bagian-Bagian Musik dan Pengaruhnya 

Pada dasarnya hampir semua jenis musik dapat digunakan untuk terapi 

musik. Namun hal yang periu diketahui adalah pengaruh setiap jenis musik 

terhadap pikiran. Setiap nada, melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk dan 

gaya musik akan memberkan pengaruh yang berbeda pada tubuh dan pikiran. 

Dalam terapi musik, komposisi musik disesuaikan dengan masalah atau 

tujuan yang ingin dicapai (Ashwani A, 2011). 

Musik sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Musik memiliki 3 

bagian penting yaitu tempo, ritme, dan harmoni. Tempo mempengaruhi 

tubuh, ritme mempengaruhi jiwa, sedangkan harmoni mempengaruhi 

perasaan seseorang (Trappe, 2012). 

Terapi Musik yang efektif menggunakan musik dengan komposisi yang 

tepat antara tempo, ritme dan harmoni yang disesuaikan dengan tujuan 

dilakukannya terapi musik (Djohan, 2010). Terapi musik adalah suatu terapi 

yang menggunakan metode alunan melodi, ritme, dan harmonisasi suara 

dengan tepat. Terapi ini diterima oleh organ pendengaran yang kemudian 

disalurkan ke bagian tengah otak yang disebut sistem limbik yang mengatur 

emosi (Cervellin G, 2011). 

Musik merupakan salah satu elemen yang tidak bisa dilepaskan dalam 

keseharian. Rangkaian nada dalam alunan musik mampu meningkatkan mood 
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dan mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Musik juga bisa dijadikan 

sebagai sarana terapi dan relaksasi, serta membantu memperbaiki kondisi 

depresi pasien sehingga diharapkan mau berobat dan memiliki semangat 

untuk sembuh. Kemauan melawan penyakit akan memperbaiki kualitas hidup 

pasien yang menentukan kesembuhannya (Chi GC, 2011). 

3. Aliran / Genre Musik 

Aliran/genre musik adalah pengelompokan musik sesuai dengan 

kemiripannya satu sama lain. Musik juga dapat dikelompokan sesuai dengan 

kriteria lain, misalnya geografi. Sebuah genre dapat dikategorikan berdasarkan 

teknik musik, tema musik, konteks dan  gaya. Jenis aliran musik sangat bervariasi 

sesuai dengan instrument yang digunakan, ritme lagu, serta tempo lagu yang 

dimainkan. Masing-masing genre terbagi lagi menjadi beberapa sub-genre. 

Pengkategorian musik merupakan hal yang bersifat subyektif, namun merupakan 

salah satu ilmu yang dipelajari dan ditetapkan oleh para ahli musik dunia (The 

New Encyclopedia Britanica, 2013). 

Berikut ini adalah pengelompokan musik berdasarkan genrenya (The New 

Encyclopedia Britanica, 2013) : 

a. Musik Klasik 

Musik Klasik biasanya merujuk pada musik klasik Eropa, namun tidak 

menutup kemungkinan juga pada musik klasik Persia, India, dan lain-lain. 

Musik klasik Eropa sendiri terdiri dari beberapa periode, misalnya barok, 

klasik, dan romantik. 
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b. Musik Gospel 

Musik Gospel didominasi oleh vokal dan biasanya memiliki tema 

Kristen. Di Indonesia, musik gospel banyak dipopulerkan oleh musisi seperti 

Franky Sihombing, Nikita, Giving My Best, dan True Worshippers. 

c. Jazz 

Jazz adalah jenis musik yang tumbuh dari penggabungan musik blues, 

ragtime, dan musik Eropa, terutama musik band. Beberapa subgenre jazz 

adalah Dixieland, cool jazz, free jazz, jazz fusion, smooth jazz, dan CafJazz, 

swing, bebop, dan hard bop. 

d. Blues 

Blues berasal dari masyarakat Afro-Amerika yang dikembangkan dari 

musik Afrika barat. Jenis genre ini kemudian mempengaruhi banyak genre 

musik pop saat ini, termasuk jazz, big band, rhythm and blues, ragtime, rock 

and roll, country, dan musik pop. 

e. R&B 

R&B (Rhythm and blues) adalah nama musik tradisional masyarakat 

Afro-Amerika, yaitu musik pop kulit hitam dari tahun 1940-an sampai 1960-an 

yang bukan termasuk jazz ataupun blues. 

f. Funk 

Funk juga merupakan aliran musik yang dipelopori oleh musisi-musisi 

Afro-Amerika, misalnya James Brown, Parliament-Funkadelic, dan Sly and the 

Family Stone. 
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g. Rock 

Rock dalam pengertian yang paling luas meliputi hampir semua musik 

pop sejak awal tahun 1950-an. Bentuk yang paling awal yaitu rock and roll, 

adalah perpaduan dari berbagai genre musik di akhir 1940-an dengan musisi-

musisi seperti Bill Haley, Buddy Holly, Chuck Berry dan Elvis Presley. Hal ini 

kemudian didengar di seluruh dunia dan pada pertengahan 1960-an beberapa 

grup musik Inggris seperti The Beatles mulai meniru genre ini dan menjadi 

populer. 

h. Pop 

Musik pop adalah genre musik penting namun batas-batasnya kurang 

jelas karena banyak musisi pop dimasukkan juga ke kategori rock, hip hop, 

country, dan sebagainya. Musik pop diambil dari istilah “popular”, yang 

artinya terkenal. Musik pop adalah nama bagi aliran-aliran musik yang 

didengarkan luas oleh pendengarnya dan kebanyakan bersifat komersial. 

Biasanya aliran musik ini terkenal dalam jangka waktu tertentu, kemudian 

menghilang. Musik pop ini sangat digemari masyarakat karena lagunya yang 

mudah dimengerti dan liriknya yang komersial. Musik ini selalu bertutur 

tentang hubungan cinta antar manusia atau tentang kehidupan sosial 

masyarakat. Musik ini menggunakan tempo, irama, dan harmonisasi yang 

mudah, dan sederhana. Oleh karena itu, musik ini mudah ditiru dan diterima 

oleh masyarakat (Yulianti, 2009) 
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4. Manfaat Musik 

Musik berperan sebagai salah satu teknik relaksasi untuk memperbaiki, 

memelihara, serta mengembangkan fisik, mental dan kesehatan emosi. Musik 

dapat meningkatkan kesehatan dan meringankan nyeri, memperbaiki status 

hemodinamik, mengurangi perasaan‐perasaan dan pikiran yang kurang 

menyenangkan serta membantu untuk mengurangi rasa cemas (Dewi M, 2009). 

Musik dapat digunakan dalam lingkup klinis, pendidikan, dan sosial bagi 

klien yang membutuhkan pengobatan, pendidikan atau intervensi pada aspek 

sosial dan psikologis (Wang CF, 2014). 

Campbell menjelaskan bahwa musik dapat menyeimbangkan gelombang 

otak. Gelombang otak dapat dimodifikasi oleh musik ataupun suara yang 

ditimbulkan oleh diri sendiri. Seseorang dalam kondisi kesadaran biasa, otaknya  

terdiri atas gelombang beta, yang bergetar dari 14 - 20 hertz. Gelombang beta 

terjadi apabila kita memusatkan perhatian pada kegiatan sehari‐hari di dunia luar, 

dan ketika kita mengalami perasaan negatif yang kuat. Ketenangan dan kesadaran 

yang meningkat dicirikan oleh gelombang alfa yang gelombangnya mulai dari 8 - 

13 hertz. Periode‐periode puncak kreativitas, relaksasi, meditasi dan tidur 

dicirikan oleh gelombang theta, yaitu gelombang 4 - 7 hertz, Sedangkan tidur 

nyenyak, meditasi yang dalam, serta keadaan tidak sadar menghasilkan 

gelombang delta, yang berkisar dari 0,5 - 3 hertz. Semakin lambat gelombang 

otak, maka seseorang akan merasa semakin rileks dan nyaman (Dewi M, 2009). 

Campbell selanjutnya menerangkan bahwa musik memiliki beberapa 

manfaat, yaitu: 
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a. Musik dapat mengurangi nyeri dan perasaan yang tidak menyenangkan. 

b. Musik dapat memperlambat dan menyeimbangkan gelombang otak.  

c. Musik dapat  mempengaruhi pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. 

d. Musik mengurangi ketegangan otot dan memperbaiki gerak serta koordinasi 

tubuh. 

e. Musik dapat memperkuat ingatan. 

f. Musik meningkatkan daya tahan tubuh. 

g. Musik dapat mengatur dan mempengaruhi hormon 

Musik berdampak pada beberapa produksi hormon, beberapa di 

antaranya adalah serotonin, melatonin, dan oksitosin. Terapi musik berdampak 

positif untuk mengatasi stress karena dapat mengaktifkan sel-sel pada sistem 

limbik dan saraf otonom asien, sehingga terjadi peningkatan daya tahan tubuh 

dan merangsang pengeluaran serotonin. Perubahan tingkat serotonin dapat 

memperbaiki suasana hati dengan cara menciptakan suasana tenang, rileks, 

aman, dan menciptakan perasaan menyenangkan sehingga mampu membuat 

pasien merasa nyaman dan nyeri berkurang (Harmat L, 2008). 

Musik tidak berhubungan langsung dengan melatonin,  Namun 

pngeluaran melatonin juga dipengaruhi oleh serotonin, karena serotonin sendiri 

akan dikonversi menjadi melatonin. Dengan demikian, semakin tinggi 

serotonin dalam tubuh maka semakin tinggi pula melatonin yang dihasilkan. 

Secara fisik, musik dapat memperlambat laju metabolisme tubuh dan 
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menyesuaikan saraf otonom (misal menekan sistem saraf simpatis dan 

parasimpatis) (Ryu M, 2012).  

Musik juga terkait dengan peningkatan oksitosin dan mengurangi 

pengeluaran sitokin dalam plasma. Semua hal tersebut berkontribusi pada 

perasaan rileks, nyaman, mengurangi nyeri dan mempertahankan istirahat dan 

tidur (Okada K et al., 2009).  

Musik dihasilkan dari stimulus yang gelombangnya ditransformasikan 

melalui ossicles di telinga tengah dan melalui cairan cochlear berjalan menuju 

nervus auditori pada area syaraf otonom, selanjutnya nervus auditori 

menghantarkan sinyal tersebut ke korteks auditori di lobus temporal yang 

selanjutnya merangsang pengeluaran hormone endorphin. Hormon ini memiliki 

efek relaksasi sehingga dapat meningkatkan tingkat kesadaran, menurunkan 

ketegangan otot, menstabilkan hemodinamik dengan menurunkan pernapasan, 

denyut jantung dan tekanan darah (Novita, 2012). 
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Penatalaksanaan 
perubahan nyeri dan 

tekanan darah : 

1. Terapi 

Farmakologis 

2. Terapi 

pembedahan 

3. Terapi Non 

Farmakologis : 

a. Terapi 

komplementer 

b. Terapi Musik  

Nyeri berkurang 

dan tekanan darah 

stabil 

 

CEDERA KEPALA 

Efek reduksi nyeri & 

relaksasi pada tubuh 

Otak merangsang 

pelepasan endorpin 

yang berfungsi untuk 

menurunkan nyeri dan 

menstabilkan 

hemodinamik 

termasuk tekanan 

darah  

Terapi musik adalah suatu terapi yang 

menggunakan metode alunan melodi, ritme, dan 

harmonisasi suara dengan tepat. Terapi ini 

diterima oleh organ pendengaran kita yang 

kemudian disalurkan ke bagian tengah otak yang 

disebut sistem limbik yang mengatur emosi 

Nyeri dan 

perubahan tekanan 

darah 

E. Kerangka Teori 

  

Bagan 2.1 Kerangka Teori 
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Pasien cedera kepala yang mengalami nyeri dan gangguan pada 

tekanan darah 

Terapi Musik 

Intensitas nyeri berkurang dan tekanan darah stabil 

F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

G. Hipotesis 

Ada penurunan skala nyeri dan perbaikan tekanan darah pada pasien 

cedera kepala setelah diberikan intervensi terapi musik. 
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BAB III 

LAPORAN KASUS KELOLAAN UTAMA 

 
A. Pengkajian Kasus 

1. Kasus I (Tn. Bz) 

a. Identitas Pasien 

Nama : Tn. Bz 

Usia : 61 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : SD 

Pekerjaan : Swasta 

Alamat : Desa Pampang, Sungai Siring 

 

b. Riwayat Penyakit 

Pada tanggal 22 Januari 2021 pasien dibawa ke rumah sakit 

degan keadaan tidak sadarkan diri post kecelakaan lalu lintas 

menabrak pohon kelapa sawit menggunakan mobil. Tidak ada 

kejang, muntah proyektil. Pasien masuk ruang ICU dengan diagnosa 

cedera kepala. CT Scan subdural haematoma. 

c. Pengkajian Per Sistem 

Hasil pengkajian Tn. Bz Tgl.23-1-2021 didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

1). Keadaan umum 

Keadaan umum sedang, GCS : 15 

2). Tanda-Tanda Vital 

Tekanan darah  : 130/70 mmHg 
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Nadi     : 100 x/menit 

Pernapasan   : 24 x/menit 

Suhu    : 37,2 
0
C 

3). Breath (B1) 

Pasien terpasang nasal kanul 3 lpm, tidak tampak retraksi dinding 

dada dan pernapasan cuping hidung, tidak terdapat suara napas 

tambahan, pernapasan 24 x/menit. 

4). Blood (B2) 

Suara jantung S1 dan S2 tunggal, irama jantung regular dengan 

intensitas kuat, tidak ada peningkatan JVP, tidak ada edema, 

terpasang IV line RL. 

5). Brain (B3) 

Tingkat kesadaran Kompos mentis dengan GCS : 15. Reflek 

pupil positif terhadap cahaya, isokor, miosis, dengan diameter 3 

mm / 3 mm. tidak terdapat reflek patologis Babinski dan 

meningeal sign. Terdapat hematoma intracranial dan telah 

dilakukan operasi kraniotomi. Terdapat nyeri kepala Skala nyeri 

7 

6). Bladder (B4) 

Pasien terpasang kateter dengan jumlah urin 800 cc / 8 jam, urin 

berwarna kuning jernih. 

 

 



 

43 
 

7). Bowel (B5) 

Mukosa bibir lembab, kondisi lidah dan mulut bersih, gigi tidak 

lengkap, tidak ada distensi abdomen, peristaltik usus 12 x/menit, 

tidak ada hematemesis dan melena. 

8). Bone (B6) 

Turgor kulit elastis, tidak ada peradangan kulit, tidak ada icterus, 

akral teraba hangat, pergerakan sendi bebas, tidak ada fraktur, 

dan tidak ada luka pada ekstremitas. 

d. Pemeriksaan Penunjang 

No. Jenis Pemeriksaan Hasil Nilai Normal 

1. Hemoglobin 13,81 (N) 11 – 16,5 mg/dL 

2. Hematokrit 43 (N) 38 – 54 % 

3. Leukosit 15.682 (H) 4.000 – 10.000 10
3
/uL 

4. Trombosit 460 (H) 150 – 450 10
3
/uL 

5. Ureum 50 (H) 16,6 – 48,5 mg/dL 

6. Kreatinin 0,94 (N) 0,67 – 1,5 mg/dL 

7. Natrium 157 (H) 136 – 146 mmol/L 

8. Kalium 3,2 (L) 3,5 – 5,1 mmol/L 

9. Klorida 1,41 (H) 1,12 – 1,32 mmol/L 

10. GDS 126 (N) < 200 mg/dL 

11. GDP 108 (N) < 126 

12. GER (CKD) 93 (N) > 90 

13. HbsAg Kualitatif Non Reaktif Non Reaktif 

14. Anti Sars – Cov - 2 Non Reaktif Non Reaktif 

 

e. Terapi 

Nama Obat Bentuk Sediaan Kekuatan Dosis Rute 

RL Kolf 500 ml 1000cc/ 24 jam IV 

Manitol Kolf 500 ml 6x150 cc IV 

Herbeser Tablet 4 mg 1x 4 mg Oral 

Ceftazidin Vial 1000 mg 3x1 gr IV 

OMZ Vial 40 mg 1x40 mg IV 

Ketorolak Ampul 30 mg 3x30 mg IV 

     

 

 



 

44 
 

f. Analisa Data 

No. Tgl / Jam Data Fokus Etiologi Masalah 

1. 23 Januari 

2021 

 

08.00 

DS :  

Tn. Bz mengatakan “nyeri di 

bagian kepala” 

P : Nyeri akibat cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-nyutan dan 

seperti tertimpa beban berat 

R : Nyeri pada bagian kepala 

S : Skala nyeri 7 

T : Nyeri hilang timbul 

 

DO : 

- Pasien tampak meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak sesekali 

memegang kepalanya 

- Pasien tampak gelisah 

- Pasien tampak tegang 

- Pasien tampak sulit tidur 

- TD : 130/70 mmHg  

 

Agen 

Pencedera 

Fisik 

Nyeri akut 

(D. 0077) 

2. 23 Januari 

2021  

 

08.00 

DS :  

Tn. Bz mengatakan “Napas 

agak sesak” 

 

DO : 

- Pasien tampak agak gelisah 

- Terpasang O2 Nasal canul 

- Pasien tampak pucat 

- TD : 130/70 mmHg 

- N : 100 x/menit 

- RR : 24 x/menit 

- CT Scan SDH  

 

Gangguan 

Neorologis 

(cedera 

kepala) 

Pola Napas 

Tidak Efektif 

(D. 0005) 

3. 23 Januari 

2021 

 

08.00 

DS :  

Tn. Bz mengatakan “nyeri di 

bagian kepala” 

P : Nyeri akibat cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-nyutan dan 

seperti tertimpa beban berat 

R : Nyeri pada bagian kepala 

S : Skala nyeri 7 

T : Nyeri hilang timbul 

 

DO : 

- GCS : 15 

- CT Scan subdural hematoma 

- Oksigen terpasang 3L/mnt 

- TD : 130/70 mmHg  

- Ada muntah 
 

Cedera Kepala 

Resiko Peerfusi 

Sereberal Tidak 

Efektif 

(D. 0017) 
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2. Kasus II (Tn. B) 

a. Identitas Pasien 

Nama : Tn. B 

Usia : 60 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah 

Pekerjaan : Swasta 

Alamat : Jl. Rimbawan I No. 13 

 

b. Riwayat Penyakit 

Pada tanggal 22 Januari 2021 pasien dibawa ke rumah sakit 

post kecelakaan motor vs motor dan kepala terbentur aspal. Pasien 

sempat tidak sadarkan diri selama 10 menit, tidak ada kejang,   

muntah proyektil. Pasien masuk ruang ICU dengan diagnosa cedera 

kepala. CT Scan EDH. 

c. Pengkajian Per Sistem 

Hasil pengkajian Tn. B Tgl.25-1-2021 didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

1). Keadaan umum 

Keadaan umum sedang, GCS : 15 

2). Tanda-Tanda Vital 

Tekanan darah  : 140/90 mmHg 

Nadi     : 112 x/menit 

Pernapasan   : 22 x/menit 

Suhu    : 36,5 
0
C 
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3). Breath (B1) 

Pasien terpasang nasal kanul 3 lpm, tidak tampak retraksi dinding 

dada dan pernapasan cuping hidung, tidak terdapat suara napas 

tambahan, pernapasan 22 x/menit. 

4). Blood (B2) 

Suara jantung S1 dan S2 tunggal, irama jantung regular dengan 

intensitas kuat, tidak ada peningkatan JVP, tidak ada edema, 

terpasang IV line RL. 

5). Brain (B3) 

Tingkat kesadaran kompos mentis dengan GCS : 15. Reflek pupil 

positif terhadap cahaya, isokor, miosis, dengan diameter 3 mm / 

3 mm. tidak terdapat reflek patologis Babinski dan meningeal 

sign. Terdapat hematoma intracranial dan telah dilakukan operasi 

kraniotomi. CT. Scan EDH. Sakit kepala Skala nyeri 4. 

6). Bladder (B4) 

Pasien terpasang kateter dengan jumlah urin 650 cc / 8 jam, urin 

berwarna kuning agak keruh. 

7). Bowel (B5) 

Mukosa bibir lembab, kondisi lidah dan mulut bersih, gigi tidak 

lengkap, tidak ada distensi abdomen, peristaltik usus 8 x/menit, 

tidak ada hematemesis dan melena. 
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8). Bone (B6) 

Turgor kulit elastis, tidak ada peradangan kulit, tidak ada icterus, 

akral teraba hangat, pergerakan sendi bebas, tidak ada fraktur, 

dan terdapat luka lecet pada ekstremitas. 

d. Pemeriksaan Penunjang 

No. Jenis Pemeriksaan Hasil Nilai Normal 

1. Hemoglobin 12 (N) 11 – 16,5 mg/dL 

2. Hematokrit 49 (N) 38 – 54 % 

3. Leukosit 12.703 (H) 4.000 – 10.000 10
3
/uL 

4. Trombosit 456 (H) 150 – 450 10
3
/uL 

5. Ureum 42 (N) 16,6 – 48,5 mg/dL 

6. Kreatinin 1,2 (N) 0,67 – 1,5 mg/dL 

7. Natrium 151 (H) 136 – 146 mmol/L 

8. Kalium 3,4 (L) 3,5 – 5,1 mmol/L 

9. Klorida 1,38 (H) 1,12 – 1,32 mmol/L 

10. GDS 136 (N) < 200 mg/dL 

11. GDP 117 (N) < 126 

12. GER (CKD) 98 (N) > 90 

13. HbsAg Kualitatif Non Reaktif Non Reaktif 

14. Anti Sars – Cov - 2 Non Reaktif Non Reaktif 

 

e. Terapi 

Nama Obat Bentuk Sediaan Kekuatan Dosis Rute 

RL Kolf 500 ml 1000cc/ 24 jam IV 

Manitol Kolf 500 ml 6x150 cc IV 

Herbeser Tablet 4 mg 1x 4 mg Oral 

Ceftazidin Vial 1000 mg 3x1 gr IV 

Ketorolak Ampul 30 mg 3x30 mg IV 

Ondansentron Tablet 80 mg 1x80 mg Oral 

 

f. Analisa Data 

No. Tgl / Jam Data Fokus Etiologi Masalah 

1. 25 Januari 

2021 

 

08.00 

DS :  

Tn. B mengatakan “nyeri di 

bagian kepala” 

P : Nyeri akibat cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-nyutan 

R : Nyeri pada bagian kepala 

S : Skala nyeri 4 

T : Nyeri hilang timbul 

Agen 

Pencedera 

Fisik 

Nyeri Akut 

D.0077)  
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DO : 

- Pasien tampak meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak sesekali 

memegang kepalanya 

- Pasien tampak gelisah 

- Pasien tampak tegang 

- Pasien tampak sulit tidur 

- TD : 140/90 mmHg  

 

2. 25 Januari 

2021  

 

08.00 

DS :  

Tn. B mengatakan telah 

menjalani operasi dikepalanya 

 

DO : 

-Tampak luka operasi dikepala 

- Tampak luka lecet di lutut 

- Suhu : 37 c 

- TD : 140/90 mmHg 

- N : 112 x/menit 

- RR : 22 x/menit 

- Leucocyt 12.703 
 

 

Efek Prosedur 

Invasif 

 Resiko Infeksi 

     (D.0142) 

3. 25 Januari 

2021 

 

08.00 

DS :  

Tn. B mengatakan “nyeri di 

bagian kepala” 

P : Nyeri akibat cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-nyutan 

R : Nyeri pada bagian kepala 

S : Skala nyeri 4 

T : Nyeri hilang timbul 

 

DO : 

- GCS : 15 

- CT Scan EDH 

- Pasien tampak meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak sesekali 

memegang kepalanya 

- TD : 140/90 mmHg  

 

Cedera Kepala 

Resiko Perfusi 

Sereberal Tidak 

Efektif 

(D. 0017) 
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3. Kasus III (Tn. E) 

a. Identitas Pasien 

Nama : Tn. E 

Usia : 48 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pekerjaan : Karyawan Swasta 

Alamat : Jl. P. Antasari P. Wira I 

 

b. Riwayat Penyakit 

Pada tanggal 24 Januari 2021 pasien dibawa ke rumah sakit 

oleh warga post kecelakaan setelah pulang bekerja bersama 

temannya. Pasien mengeluh pusing, terdapat benjolan di kepala dan 

terdapat luka robek di bagian dahi, tidak ada kejang, muntah 

proyektil. Pasien masuk ruang ICU dengan diagnosa cedera kepala. 

CT Scan EDH Frontal. 

c. Pengkajian Per Sistem 

Hasil pengkajian Tn. E Tgl.26-2-2021 didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

1). Keadaan umum 

Keadaan umum sedang, GCS : 13 

2). Tanda-Tanda Vital 

Tekanan darah  : 143/87 mmHg 

Nadi     : 104 x/menit 

Pernapasan   : 22 x/menit 

Suhu    : 36,7 
0
C 
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3). Breath (B1) 

Pasien terpasang nasal kanul 3 lpm, tidak tampak retraksi dinding 

dada dan pernapasan cuping hidung, tidak terdapat suara napas 

tambahan, pernapasan 22 x/menit. Sakit kepala skala nyeri 6. 

4). Blood (B2) 

Suara jantung S1 dan S2 tunggal, irama jantung regular dengan 

intensitas kuat, tidak ada peningkatan JVP, tidak ada edema, 

terpasang IV line RL. 

5). Brain (B3) 

Tingkat kesadaran kompos mentis dengan GCS : 13 (E4,V5,M4). 

Reflek pupil positif terhadap cahaya, isokor, miosis, dengan 

diameter 3 mm / 3 mm. tidak terdapat reflek patologis Babinski 

dan meningeal sign. Terdapat hematoma intracranial dan telah 

dilakukan operasi kraniotomi. 

6). Bladder (B4) 

Pasien terpasang kateter dengan jumlah urin 700 cc / 8 jam, urin 

berwarna kuning jernih. 

7). Bowel (B5) 

Mukosa bibir lembab, kondisi lidah dan mulut bersih, gigi tidak 

lengkap, tidak ada distensi abdomen, peristaltik usus 12 x/menit, 

tidak ada hematemesis dan melena. 
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8). Bone (B6) 

Turgor kulit elastis, tidak ada peradangan kulit, tidak ada icterus, 

akral teraba hangat, pergerakan sendi bebas, tidak ada fraktur, 

dan terdapat luka robek pada dahi kiri dan luka lecet pada 

ekstremitas. 

d. Pemeriksaan Penunjang 

No. Jenis Pemeriksaan Hasil Nilai Normal 

1. Hemoglobin 11,90 (N) 11 – 16,5 mg/dL 

2. Hematokrit 38,2 (N) 38 – 54 % 

3. Leukosit 12.000 (H) 4.000 – 10.000 10
3
/uL 

4. Trombosit 350 (N) 150 – 450 10
3
/uL 

5. Ureum 42 (N) 16,6 – 48,5 mg/dL 

6. Kreatinin 10,80 (N) 0,67 – 1,5 mg/dL 

7. Natrium 143 (N) 136 – 146 mmol/L 

8. Kalium 4,2 (N) 3,5 – 5,1 mmol/L 

9. Klorida 1,15 (N) 1,12 – 1,32 mmol/L 

10. GDS 118 (N) < 200 mg/dL 

11. GDP 102 (N) < 126 

12. GER (CKD) 95 (N) > 90 

13. HbsAg Kualitatif Non Reaktif Non Reaktif 

14. Anti Sars – Cov - 2 Non Reaktif Non Reaktif 

 

e. Terapi 

Nama Obat Bentuk Sediaan Kekuatan Dosis Rute 

RL Kolf 500 ml 1000cc/ 24 jam IV 

Manitol Kolf 500 ml 6x150 cc IV 

Herbeser Tablet 4 mg 1x 4 mg Oral 

Ceftazidin Vial 1000 mg 3x1 gr IV 

Ketorolak Ampul 30 mg 3x30 mg IV 

Sucralfat Syrup 50 mg 3x1 cth Oral 

 

f. Analisa Data 

No. Tgl / Jam Data Fokus Etiologi Masalah 

1. 26 Januari 

2021 

 

08.00 

DS :  

Tn. E mengatakan “kepala 

saya nyeri” 

P : Nyeri akibat cedera kepala 

Q : Nyeri berdenyut 

R : Nyeri pada bagian kepala 

Agen 

Pencedera 

Fisik 

Nyeri Akut 

(D. 0077) 
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S : Skala nyeri 6 

T : Nyeri hilang timbul 

 

DO : 

- Pasien tampak meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak sesekali 

memegang kepalanya 

- Pasien tampak gelisah 

- Pasien tampak tegang 

- Pasien tampak sulit tidur 

- TD : 143/87 mmHg  

 

2. 26 Januari 

2021  

 

08.00 

DS :  

Tn. E mengatakan “takut 

terjadi sesuatu yang buruk 

pada dirinya” 

 

DO : 

- Pasien tampak meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak sesekali 

memegang kepalanya 

- Pasien tampak gelisah 

- Pasien tampak tegang 

- Pasien tampak sulit tidur 

- TD : 143/87 mmHg 

- N : 104 x/menit 

- RR : 22 x/menit  

 

Krisis 

situasional 

Ansietas 

(D.0080) 

3. 26 Januari 

2021 

 

08.00 

DS :  

Tn. E mengatakan “Dahi dan 

lutut saya nyeri ada luka” 

P : Nyeri akibat cedera  

Q : Nyeri berdenyut 

R : Nyeri pada bagian dahi dan  

      lutut 

S : Skala nyeri 6 

T : Nyeri hilang timbul 

 

DO : 

- Tampak luka didahi dan lutut 

- Pasien tampak meringis 

- leucocyt 12.000.  

    
 

Kerusakan 

Itegritas  Kulit 

Resiko Infeksi 

(D. 0142) 
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4. Kasus IV (Tn. R) 

a. Identitas Pasien 

Nama : Tn. R 

Usia : 49 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pekerjaan : Karyawan Swasta 

Alamat : Jl. Padat Karya Gg. H. Baru 

 

b. Riwayat Penyakit 

Pada tanggal 26 Januari 2021 pasien dibawa ke rumah sakit 

oleh warga post kecelakaan tunggal mobl menabrak trotoar pembatas 

jalan. Kepala pasien terbentur, pasien tidak sadarkan diri  dan 

terdapat benjolan di kepala, tidak ada kejang, muntah proyektil. 

Pasien masuk ruang ICU dengan diagnosa cedera kepala. CT Scan 

SDH Temporal. 

c. Pengkajian Per Sistem 

Hasil pengkajian Tn. R Tgl 27-1-2021 didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

1). Keadaan umum 

Keadaan umum sedang, GCS : 15 

2). Tanda-Tanda Vital 

Tekanan darah  : 124/72 mmHg 

Nadi     : 106 x/menit 

Pernapasan   : 21 x/menit 

Suhu    : 36,8 
0
C 
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3). Breath (B1) 

Pasien terpasang nasal kanul 3 lpm, tidak tampak retraksi dinding 

dada dan pernapasan cuping hidung, tidak terdapat suara napas 

tambahan, pernapasan 21 x/menit. 

4). Blood (B2) 

Suara jantung S1 dan S2 tunggal, irama jantung regular dengan 

intensitas kuat, tidak ada peningkatan JVP, tidak ada edema, 

terpasang IV line RL. 

5). Brain (B3) 

Tingkat kesadaran kompos mentis dengan GCS : 15. Reflek pupil 

positif terhadap cahaya, isokor, miosis, dengan diameter 3 mm / 

3 mm.tidak terdapat reflek patologis Babinski dan meningeal 

sign. Terdapat hematoma intracranial dan telah dilakukan operasi 

kraniotomi. Didapatkan adanya sakit kepala skala nyeri 4. 

6). Bladder (B4) 

Pasien terpasang kateter dengan jumlah urin 750 cc / 8 jam, urin 

berwarna kuning jernih. 

7). Bowel (B5) 

Mukosa bibir lembab, kondisi lidah dan mulut bersih, gigi tidak 

lengkap, tidak ada distensi abdomen, peristaltik usus 15 x/menit, 

tidak ada hematemesis dan melena. 
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8). Bone (B6) 

Turgor kulit elastis, tidak ada peradangan kulit, tidak ada icterus, 

akral teraba hangat, pergerakan sendi bebas, tidak ada fraktur, 

tidak terdapat luka pada ekstremitas. 

d. Pemeriksaan Penunjang 

No. Jenis Pemeriksaan Hasil Nilai Normal 

1. Hemoglobin 11,90 (N) 11 – 16,5 mg/dL 

2. Hematokrit 38,2 (N) 38 – 54 % 

3. Leukosit 12.000 (H) 4.000 – 10.000 10
3
/uL 

4. Trombosit 350 (N) 150 – 450 10
3
/uL 

5. Ureum 42 (N) 16,6 – 48,5 mg/dL 

6. Kreatinin 10,80 (N) 0,67 – 1,5 mg/dL 

7. Natrium 143 (N) 136 – 146 mmol/L 

8. Kalium 4,2 (N) 3,5 – 5,1 mmol/L 

9. Klorida 1,15 (N) 1,12 – 1,32 mmol/L 

10. GDS 118 (N) < 200 mg/dL 

11. GDP 102 (N) < 126 

12. GER (CKD) 95 (N) > 90 

13. HbsAg Kualitatif Non Reaktif Non Reaktif 

14. Anti Sars – Cov - 2 Non Reaktif Non Reaktif 

 

e. Terapi 

Nama Obat Bentuk Sediaan Kekuatan Dosis Rute 

D5 ¼ NS Kolf 500 ml 1000cc/ 24 jam IV 

Manitol Kolf 500 ml 6x150 cc IV 

Herbeser Tablet 4 mg 1x 4 mg Oral 

Ceftazidin Vial 1000 mg 3x1 gr IV 

Ketorolak Ampul 30 mg 3x30 mg IV 

Sucralfat Syrup 50 mg 3x1 cth Oral 

Ondansentron Tablet 80 mg 1x80 mg Oral 

 

f. Analisa Data 

No. Tgl / Jam Data Fokus Etiologi Masalah 

1. 27 Januari 

2021 

 

08.00 

DS :  

Tn. R mengatakan “nyeri di 

kepala” 

P : Nyeri akibat cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-nyutan  

R : Nyeri pada bagian kepala 

S : Skala nyeri 4 

Agen 

Pencedera 

Fisik 

Nyeri Akut 

(D. 0077) 
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T : Nyeri hilang timbul 

 

DO : 

- Pasien tampak meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak sesekali 

memegang kepalanya 

- Pasien tampak agak gelisah 

- Pasien tampak tegang 

- Pasien tampak sulit tidur 

- TD : 124/72 mmHg 

 

2. 27 Januari 

2021  

 

08.00 

DS :  

Tn. R mengatakan “khawatir 

dengan kondisinya saat ini” 

 

DO : 

- Pasien tampak meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak sesekali 

memegang kepalanya 

- Pasien tampak gelisah 

- Pasien tampak tegang 

- Pasien tampak sulit tidur 

- TD : 124/72 mmHg 

- N : 106 x/menit 

- RR : 21 x/menit 

 

Krisis 

Situsional 

Ansietas 

(D. 0080) 

3. 27 Januari 

2021 

 

08.00 

DS :  

Tn. R mengatakan “nyeri di 

kepala” 

P : Nyeri akibat cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-nyutan  

R : Nyeri pada bagian kepala 

S : Skala nyeri 4 

T : Nyeri hilang timbul 

 

DO : 

- GCS : 15 

- CT Scan SDH Temporal 

- Pasien tampak meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak sesekali 

memegang kepalanya 

- Pasien tampak agak gelisah 

- TD : 124/72 mmHg 

 

Cedera Kepala 

ResikoPerfusi 

Sereberal Tidak 

Efektif 

(D.0017) 

 

 



 

57 
 

 
B. Diagnosa Keperawatan 

 

Diagnosa keperawatan yang muncul berdasarkan pengkajian pada 

keempat kasus diatas adalah : 

1. Nyeri Akut  (D. 0077) berhubungan  dengan agen pencedera fisik 

2. Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif (D. 0017) berhubungan dengan 

cedera kepala. 

3. Pola Napas Tidak Efektif (D. 0005) berhubungan dengan gangguan 

neorologis(cedera kepala) 

4. Resiko Infeksi (D. 0142) berhubungan dengan Prosedur invasif dan 

gangguan integritas jaringan kulit. 

5. Ansietas (D. 0080) berhubungan  dengan krisis situasional 

 
C. Intervensi Keperawatan 

No Diagnosa Keperawatan 
Rencana Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi 

1.  Nyeri Akut  Berhubungan  

Dengan Agen Pencedera 

Fisik 

 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama  1 x 8 jam 

diharapkan tingkat nyeri 

menurun dengan kriteria 

hasil : 

- Meringis menurun 

- Sikap protektif 

menurun 

- Gelisah menurun 

- Frekuensi nadi 

membaik 

- Pola tidur membaik 

- Tekanan darah 

membaik 

 

a. K 

 

Manajemen Nyeri  (I.08238) 

Observasi  

1. Identifukasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, skala, 

dan intensitas nyeri 

2. Identifikasi respons nyeri non 

verbal  

Terapeutik  

3. Berikan teknik nonfarmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri 

(terapi musik)  

4. Fasilitasi istirahat dan tidur 

Edukasi 

5. Ajarkan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri 

(terapi musik) 

Kolaborasi  

6. Kolaborasi pemberian analgesik 
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bila perlu 

No Diagnosa Keperawatan 
Rencana Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi 

2. Ansietas Berhubungan 

Dengan Krisis Situasional  

 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 1 x 8 jam 

diharapkan tingkat ansietas 

menurun dengan kriteria 

hasil : 

1. Verbalisasi khawatir 

akibat kondisi yang di 

hadapi menurun 

2. Perilaku gelisah 

menurun 

3. Perilaku tegang 

menurun  

4. Pola tidur membaik 

5. Keluhan pusing 

menurun 

6. Frekuensi nadi 

menurun 

7. Tekanan darah 

menurun 

 

Reduksi Anxietas (I.09314) 

Observasi  

1. Monitor tanda-tanda ansietas 

Terapeutik 

2. Ciptakan suasana terapeutik untuk 

menumbuhkan kepercayaan  

3. Gunakan pendekatan yang tenang 

dan meyakinkan  

Edukasi  

4. Jelaskan semua prosedur termasuk 

sensasi yang mungkin dialami 

5. Informasikan secara factual 

mengenai diagnosis, pengobatan 

dan prognosis 

6. Latih teknik relaksasi (terapi 

musik) 

Kolaborasi  

7. Kolaborasi pemberian obat 

antiansietas, jika perlu 

 

No Diagnosa Keperawatan 
Rencana Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi 

3. Risiko Perfusi Serebral 

Tidak Efektif Berhubungan 

Dengan Cedera Kepala 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 1 x 8 jam 

diharapkan risiko perfusi 

serebral tidak efektif tidak 

terjadi dengan kriteria hasil 

: 

1. Tekanan intrakranial 

menurun 

2. Sakit kepala menurun 

3. Gelisah menurun 

4. Kecemasan menurun 

 

 

 

Manajemen Peningkatan TIK 

(I.06198) 

Observasi  

1. Monitor tanda dan gejala 

peningkatan TIK 

2. Monitor MAP 

Terapeutik 

3. Berikan posisi semi fowler 

4. Hindari pemberian cairan IV 

hipotonik 

5. Cegah terjadinya kejang 

Edukasi  

6. Latih teknik relaksasi (terapi 

musik) 

Kolaborasi  

7. Kolaborasi dalam pemberian sedasi 

jika perlu 

8. Kolaborasi pemberian diuretik 

osmosis 
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No Diagnosa Keperawatan 
Rencana Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi 

4. Pola napas tidak efektif Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 1 X 

8 jam pola napas membaik, 

dengan kriteria hasil : 

1.Tekanan ekspirasi 

    Meningkat 

2. Tekanan inspirasi  

     meningkat 

3. Dispnea menurun 

4. frekuensi napas 

    membaik. 

Manajemen jalan napas (I. 01011) 

Observasi : 

1. Monitor pola napas 

2. Monotor bunyi napas tambahan 

3. Monitor sputum 

Terapeutik 

4. Pertahankan kepatenan jalan napas 

5. Posisi semi Fowler 

6. Beri minum air hangat 

7. Berikan oksigen bila perlu 

Edukasi 

8. Ajarkan tehnik batuk efektif 

Kolaborasi 

9. Berikan bronchodilator, ekspektoran, 

    Mukolitik bila perlu 

No Diagnosa Keperawatan 
Rencana Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi 

5. Resiko Infeksi (D. 0142)  

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 1 X 

8 Jam tingkat infeksi tidak 

terjadi/ menurun dengan 

kriteria : 

1. Kebersihan meningkat. 

2. Bengkak menurun 

3. Nyeri menurun 

4. Kemerahan menurun 

5. Kadar sel darah putih  

    Membaik. 

     

         (L. 141370 

 

Pencegahan Infeksi (I. 14539) 

Observasi 

1. Monitor tanda dan gejala infeksi 

Terapeutik 

2. Batasi pengunjung 

3. Lakukan perawatan kulit 

4. Pertahankan tehnik aseptic 

Edukasi 

5. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 

6. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 

Kolaborasi 

7. Kolaborasi untuk pemberian antibiotic 

 

 
 
 

D. Intervensi Inovasi Terapi Non Farmakologi 

Langkah-langkah pemberian intervensi inovasi terapi non farmakologi 

Terapi musik, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum dilakukan pemberian terapi, peneliti mengukur skala nyeri dan 

tekanan darah pasien. 
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2. Pasien diberikan terapi musik terlebih dahulu selama 30 menit. 

3. Setelah 30 menit, peneliti mengukur kembali skala nyeri dan tekanan 

darah pasien. 

 

E. Implementasi 

1. Kasus I (Tn. Bz) 

Hari / Tgl 

/ Jam 

No. 

Diagnosa 

Kep. 

Implementasi Evaluasi Proses 

Sabtu, 23 

Januari 

2021 

 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1. Mengkaji lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, skala 

dan intensitas nyeri 

2. Mengkaji respons nyeri non 

verbal 

3. Memberikan teknik 

nonfarmakologis untuk 

mengurangi nyeri (terapi 

musik) 

4. Memfasilitasi istirahat dan tidur 

5. Mengajarkan teknik non 

farmakologis untuk 

menguranfgi rasa nyeri 

(terapi musik) 

 

 

S :  

Pasien mengatakan “nyeri 

sudah mulai berkurang” 

 

O : 

- Meringis berkurang 

- Gelisah berkurang 

- Pasien tampak lebih rileks 

- Pasien diberikan terapi 

music 

- Skala nyeri 4 

 

 

 

 

Sabtu, 23 

Januari 

2021   

 

10.00 

II 1. Memonitor pola napas 

2. Memonitor suara napas 

tambahan 

3. Mempertahankan posisi jalan 

napas 

4. Membaringkan dengan posisi 

head up 

5. Memberi minum air hangat 

6. Melakukan pembersihan jalan 

napas 

7. Memberikan oksigen nasal 

kanul 3 L/menit 

 

S : 

Pasien mengatakan “sesak 

naps berkurang” 

 

O : 

- Jalan napas bersih 

- Gelisah berkurang 

- RR 21 X permenit 

Sabtu, 23 

Januari 

2021   

 

11.00 

III 1. Mengukur tanda-tanda vital 

2. Mengkaji tanda peningkatan 

TIK 

3. Memberikan posisi kepala lebih 

tinggi 

4. Memberikan oksigen 3 l/m 

5. Melatih teknik relaksasi (terapi 

musik 

6. Memberikan mannitol 20% 

S :  

Pasien mengatakan “tidak 

muntah lagi" 

O : 

- Pasien diposisikan kepala 

lebih tinggi 

- Oksigen terpasang nasal 

kanul 

- TD. 120/70 
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150cc lewat infus sesuai advis 

DPJP 

 

- RR 21 X/menit 

 

2. Kasus II (Tn. B) 

Hari / Tgl 

/ Jam 

No. 

Diagnosa 

Kep. 

Implementasi Evaluasi Proses 

Senin, 25 

Januari 

2021 

 

09.00 

I 1. Menkaji lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, skala 

dan intensitas nyeri 

2. Mengidentifikasi respons nyeri 

non verbal 

3. Memberikan teknik 

nonfarmakologis untuk 

mengurangi nyeri (terapi 

musik) 

4. Memfasilitasi istirahat dan tidur 

5. Mengajarkan teknik non 

farmakologis untuk 

menguranfgi rasa nyeri 

(terapi musik) 

 

 

S :  

Pasien mengatakan “nyeri 

sedikit berkurang” 

 

O : 

- Meringis berkurang 

- Gelisah berkurang 

- Pasien tampak lebih rileks 

- Pasien diberikan terapi 

musik 

- Skala nyeri 3 

 

Senin, 25 

Januari 

2021   

 

10.00 

II 1. Memonitor karakteristik luka 

2. Mengkaji tanda-tanda infeksi 

3. Membersihkan dan merawat 

luka dengan antiseptik 

4. Mengganti verban luka 

5. Menjelaskan tentang tanda-

tanda infeksi 

6. Menganjurkan makan TKTP 

7. Memberikan injeksi cefitaxim 1 

gr IV. 

 

 

S : 

Pasien mengatakan “ttidak 

merasakan tanda-tanda infeksi 

” 

Pasien mengatakan “mengerti 

atas penjelasan perawat” 

 

O : 

- Luka tampak bersih 

- Tidak ada tanda-tanda 

infeksi 

 

Senin, 25 

Januari 

2021   

 

11.00 

III 1. Memonitor tanda dan gejala 

peningkatan TIK 

2. Mengukur tanda-tanda vital 

3. Memberikan posisi head up  

4. Mengobservasi terjadinya 

kejang 

5. Melatih teknik relaksasi (terapi 

musik) 

 

6. Memberikan mannitol 20% 150 

cc  lewat infus 

 

S :  

Pasien mengatakan “nyeri di 

kepala masih terasa, namun 

sedikit berkurang" 

Pasien mengatakan tdk 

muntah lagi. 

O : 

- Pasien tanmpak lebih 

nyaman  

- RR: 22 X/menit 

- T/D 130/80 mm/hg 

- Nadi 92 X/menit 
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3. Kasus III (Tn. E) 

Hari / Tgl 

/ Jam 

No. 

Diagnosa 

Kep. 

Implementasi Evaluasi Proses 

Selasa, 26 

Januari 

2021 

 

09.00 

I 1. Mengkaji lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, skala 

dan intensitas nyeri 

2. Mengkaji respons nyeri non 

verbal 

3. Memberikan teknik 

nonfarmakologis untuk 

mengurangi nyeri (terapi 

musik) 

4. Menjaga suasana tetap tenang 

5. Mengajarkan teknik non 

farmakologis untuk 

menguranfgi rasa nyeri 

(terapi musik) 

 

 

S :  

Pasien mengatakan “nyeri 

kepala berkurang” 

 

O : 

- Meringis berkurang 

- Gelisah berkurang 

- Pasien tampak lebih rileks 

- Pasien diberikan terapi 

music 

- Skala nyeri 3 

 

Selasa, 26 

Januari 

2021   

 

10.00 

II 1. Memonitor tanda-tanda ansietas 

2. Menjaga ketenangan 

lingkungan 

3. Menggunakan pendekatan yang 

tenang dan meyakinkan 

4. menjelaskan semua prosedur 

termasuk sensasi yang mungkin 

dialami 

5. Memberikan informasi 

mengenai diagnosis pengobatan 

dan prognosis 

6. Latih teknik relaksasi (terapi 

musik) 

 

S : 

Pasien mengatakan “merasa 

lebih rileks” 

Pasien mengatakan “mengerti 

atas penjelasan perawat” 

 

O : 

- Pasien tampak lebih rileks 

- Gelisah berkurang 

- Pasien diberikan terapi 

music 

Selasa, 26 

Januari 

2021   

 

11.00 

III 1.  Memonitor karakteristik luka 

2.   Mengkaji tanda-tanda infeksi 

3.  Membersihkan dan merawat  

      Luka dengan antiseptik 

 

4. Mengganti verban dan balutan 

5. Menjelaskan tanda dan gejala 

infeksi. 

6. Menganjurkan makan TKTP 

7. Memberikan injeksi cefotaxim 

1 gr IV 

 

S :  

Pasien mengatakan “tidak 

merasakan tanda-tanda infeksi 

dan mengerti tentang 

penjelasan yang diberikan" 

O : 

- Luka tampak bersih 

- Tidak tampak tanda-tanda 

infeksi. 

- TD. 138/82 N 96 S 36,4 

RR 20X 
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8. Kasus IV (Tn. R) 

Hari / Tgl 

/ Jam 

No. 

Diagnosa 

Kep. 

Implementasi Evaluasi Proses 

Rabu, 27 

Januari 

2021 

 

09.00 

I 1. Mengkaji lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, skala 

dan intensitas nyeri 

2. Mengkaji respons nyeri non 

verbal 

3. Memberikan teknik 

nonfarmakologis untuk 

mengurangi nyeri (terapi 

musik) 

4. Menjaga lingkungan tetap 

tenang 

5. Mengajarkan teknik non 

farmakologis untuk 

menguranfgi rasa nyeri 

(terapi musik) 

 

 

S :  

Pasien mengatakan “nyeri 

sedikit berkurang” 

 

O : 

- Meringis berkurang 

- Gelisah berkurang 

- Pasien tampak lebih rileks 

- Pasien diberikan terapi 

music 

- Skala nyeri 3 

 

Rabu, 27 

Januari 

2021   

 

09.00 

II 1. Memonitor tanda-tanda ansietas 

2. Menciptakan suasana terapeutik 

untuk menumbuhkan 

kepercayaan 

3. Menggunakan pendekatan yang 

tenang dan meyakinkan 

4. menjelaskan semua prosedur 

termasuk sensasi yang mungkin 

dialami 

5. Memberika edukasi mengenai 

diagnosis pengobatan dan 

prognosis 

6. mengajarkan teknik relaksasi 

(terapi musik) 

 

S : 

Pasien mengatakan “merasa 

lebih baik” 

Pasien mengatakan “mengerti 

atas penjelasan perawat” 

 

O : 

- Pasien tampak lebih rileks 

- Gelisah berkurang 

- Pasien diberikan terapi 

music 

Rabu, 27 

Januari 

2021   

 

09.00 

III 1. Memonitor tanda dan gejala 

peningkatan TIK 

2. Mengukur tanda-tanda vital 

3. Memberikan posisi head up 

4. Mengobservasi terjadinya 

kejang 

5. Melatih teknik relaksasi (terapi 

musik) 

6. Memberikan mannitol 150 cc 

lewat infus sesuai advis dokter 

 

S :  

Pasien mengatakan “nyeri 

kepala sedikit berkurang" 

Pasien mengatakan tdk 

muntah lagi 

O : 

- Pasien diposisikan head up 

- Tidak ada tanda kejang 

- T/D 124/69, N 96, S 36,5 

RR 20  
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2 Evaluasi 

1. Kasus I (Tn. Bz) 

Hari / Tgl 

/ Jam 

No. 

Diagnosa 

Kep. 

Evaluasi Paraf 

Sabtu, 23 

Januari 

2020 

 

12.00 

I S : Pasien mengatakan “nyeri di kepala masih 

terasa, namun sudah mulai berkurang" 

- P : Nyeri akibat cedera kepala 

- Q : Nyeri nyut-nyutan  

- R : Nyeri pada bagian kepala 

- S : Skala nyeri 4 

- T : Nyeri hilang timbul 

O :  

- Meringis berkurang 

- Gelisah berkurang 

- Pasien tampak lebih rileks 

- TD : 120/70 mmHg 

- Nadi : 98 x/menit 

- Pernapasan : 21 x/menit 

- Suhu : 36,6 
0
C 

A :Masalah keperawatan nyeri akut teratasi sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 

- Berikan teknik non farmakologis untuk 

mengurangi nyeri  

- Kolaborasi pemberian analgesic jika perlu 

 

 

II S : Pasien mengatakan “merasa lebih tenang dan 

rileks” 

Pasien mengatakan “mengerti atas penjelasan 

perawat” 

O : 

- Jalan napas bersih 

- TD : 120/70 mmHg 

- Nadi : 98 x/menit 

- Pernapasan : 21 x/menit 

- Suhu : 36,6 
0
C 

A : Masalah keperawatan tertatasi sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 

- Monitor tanda-tanda vital 

- Monitor bersihan jalan napas 

- Pasang oksigen nasal kanul 3L/menit 

 

 

III S : Pasien mengatakan “nyeri di kepala masih 

terasa, namun sudah mulai berkurang" 

O :  
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- Kesadaran kompos mentis, GCS : 15 

- TD : 120/70 mmHg 

- Nadi : 98 x/menit 

- Pernapasan : 21 x/menit 

- Suhu : 36,6 
0
C 

A : Masalah keperawatan risiko perfusi serebral 

tidak efektif teratasi sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 

- Monitor tanda dan gejala peningkatan TIK 

- Berikan posisi kepala lebih tinggi 

- Berikan Mannitol 20% 6X150cc 

 

 

2. Kasus II (Tn. B) 

Hari / Tgl 

/ Jam 

No. 

Diagnosa 

Kep. 

Evaluasi Paraf 

Senin, 25  

Januari 

2020 

 

12.00 

I S : Pasien mengatakan “nyeri di kepala masih 

terasa, namun sedikit berkurang" 

- P : Nyeri akibat cedera kepala 

- Q : Nyeri nyut-nyutan  

- R : Nyeri pada bagian kepala 

- S : Skala nyeri 3 

- T : Nyeri hilang timbul 

O :  

- Meringis berkurang 

- Gelisah berkurang 

- Pasien tampak lebih rileks 

- TD : 130/80 mmHg 

- Nadi : 92 x/menit 

- Pernapasan : 22 x/menit 

- Suhu : 37 
0
C 

A :Masalah keperawatan nyeri akut teratasi sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 

- Berikan teknik non farmakologis untuk 

mengurangi nyeri  

- Kolaborasi pemberian analgesik jika perlu c4 

 

 

II S : Pasien mengatakan “tidak merasakan tanda-
tanda infeksi” 
Pasien mengatakan “mengerti atas penjelasan 

perawat” 

O :  

- Tidak tampak kemerahan pada luka 

- tidak tampak pembengkakan pada luka 

- Skala nyeri 3 ( Ringan ) 
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- TD : 130/80 mmHg 

- Nadi : 92 x/menit 

- Pernapasan : 22 x/menit 

- Suhu : 37 
0
C 

A : Masalah keperawatan ansietas sudah tertatasi 

P : Lanjutkan intervensi 

- Monitor tanda-tanda infeksi 

- Rawat luka tiap hari 

- Berikan antibiotik sesuai advis DPJP 

 

III S : Pasien mengatakan “nyeri di kepala masih 

terasa, namun sedikit berkurang" 

O :  

- Nyeri ringan Skala 3 

- Tidak ada muntah 

- Kesadaran apatis, GCS : 15 

- TD : 130/80 mmHg 

- Nadi : 92 x/menit 

- Pernapasan : 22 x/menit 

- Suhu : 37 
0
C 

A : Masalah keperawatan risiko perfusi serebral 

tidak efektif belum teratasi  

P : Lanjutkan intervensi 

- Monitor tanda dan gejala peningkatan TIK 

- Berikan posisi baring kepala lebih tinggi. 

- Berikan cairan mannitol 20% lewat infus 

 

 

 

3. Kasus III (Tn. E) 

Hari / Tgl 

/ Jam 

No. 

Diagnosa 

Kep. 

Evaluasi Paraf 

Selasa, 26  

Januari 

2020 

 

12.00 

I S : Pasien mengatakan “nyeri kepala berkurang” 

- P : Nyeri akibat cedera kepala 

- Q : Nyeri berdenyut  

- R : Nyeri pada bagian kepala 

- S : Skala nyeri 3 

- T : Nyeri hilang timbul 

O :  

- Meringis berkurang 

- Gelisah berkurang 

- Pasien tampak lebih rileks 

- Pasien diberikan terapi musik 

- TD : 138/82 mmHg 

- Nadi : 96 x/menit 
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- Pernapasan : 20 x/menit 

- Suhu : 36,4 
0
C 

A :Masalah keperawatan nyeri akut teratasi sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 

- Berikan teknik non farmakologis untuk 

mengurangi nyeri  

- Kolaborasi pemberian analgesik jika perlu 

 

II S : Pasien mengatakan “merasa lebih nyaman” 

Pasien mengatakan “mengerti atas penjelasan 

perawat” 

O :  

- Pasien tampak lebih rileks 

- Gelisah berkurang 

- Pasien diberikan terapi musik 

- TD : 130/80 mmHg 

- Nadi : 92 x/menit 

- Pernapasan : 22 x/menit 

- Suhu : 37 
0
C 

A : Masalah keperawatan ansietas sudah tertatasi 

P : Lanjutkan intervensi 

- Monitor tanda-tanda ansietas 

- Latih teknik relaksasi (terapi musik) 

 

 

III S : Pasien mengatakan “tidak merasakan tanda-

tanda infeksi" 

O :  

- Skala nyeri 3 

- Tidak tampak kemerahan pada luka 

- Tidak ada pembengkakan pada luka 

- TD : 130/80 mmHg 

- Nadi : 92 x/menit 

- Pernapasan : 22 x/menit 

- Suhu : 37 
0
C 

A : Masalah keperawatan risiko infeksi teratasi  

      sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 

- Monitor tanda dan gejala infeksi 

- Rawat luka tiap hari 

- Berikan antibiotic sesuai advis DPJP 
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4. Kasus IV (Tn. R) 

Hari / Tgl 

/ Jam 

No. 

Diagnosa 

Kep. 

Evaluasi Paraf 

Rabu, 27  

Januari 

2020 

 

12.00 

I S : Pasien mengatakan “nyeri sedikit berkurang” 

- P : Nyeri akibat cedera kepala 

- Q : Nyeri nyut-nyutan 

- R : Nyeri pada bagian kepala 

- S : Skala nyeri 3 

- T : Nyeri hilang timbul 

O :  

- Meringis berkurang 

- Gelisah berkurang 

- Pasien tampak lebih rileks 

- TD : 124/69 mmHg 

- Nadi : 96 x/menit 

- Pernapasan : 20 x/menit 

- Suhu : 36,5 
0
C 

A :Masalah keperawatan nyeri akut teratasi sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 

- Berikan teknik non farmakologis untuk 

mengurangi nyeri  

- Kolaborasi pemberian analgesik jika perlu 

 

 

II S : Pasien mengatakan “merasa lebih baik 

disbanding sebelumnya” 

Pasien mengatakan “mengerti atas penjelasan 

perawat” 

O :  

- Pasien tampak lebih rileks 

- Gelisah berkurang 

- Pasien diberikan terapi musik 

- TD : 124/69 mmHg 

- Nadi : 96 x/menit 

- Pernapasan : 20 x/menit 

- Suhu : 36,5 
0
C 

A : Masalah keperawatan ansietas sudah tertatasi 

P : Lanjutkan intervensi 

- Monitor tanda-tanda ansietas 

- Latih teknik relaksasi (terapi musik) 

 

 

III S : Pasien mengatakan “nyeri kepala sedikit 

berkurang" 

O :  

- Tidak ada muntah 

- Kesadaran apatis, GCS : 15 
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- TD : 124/69 mmHg 

- Nadi : 96 x/menit 

- Pernapasan : 20 x/menit 

- Suhu : 36,5 
0
C 

A : Masalah keperawatan risiko perfusi serebral 

tidak efektif belum teratasi  

P : Lanjutkan intervensi 

- Monitor tanda dan gejala peningkatan TIK 

- Berikan posisi baring kepala lebih tinggi 

- Berikan oksigen bila perlu. 
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 BAB IV 

ANALISA SITUASI 

A. Analisa Masalah  Keperawatan dengan Konsep Terkait dan Konsep 

Kasus  Terkait 

Kasus kelolaan utama dalam karya ilmiah ini adalah pasien dengan 

cedera kepala. Cedera kepala atau traumatic brain injury adalah cedera pada 

kepala akibat trauma tumpul (blunt trauma), trauma tembus (penetrating 

trauma) atau tenaga akselerasi-deselerasi yang menyebabkan gangguan 

fungsi otak, baik secara sementara maupun permanen. Sebagian ahli 

menggunakan istilah cedera kranio-serebral berdasarkan pemahaman bahwa 

perlukaan atau lesi yang terjadi dapat mengenai bagian tulang tengkorak 

(kranium), bagian jaringan otak (cerebral) ataupun keduanya (Dewanto, 

2009).  

Pengkajian dilakukan pada empat pasien, yaitu Tn. Bz, Tn. B, Tn. E 

dan Tn. R dengan menggunakan metode wawancara, observasi, serta catatan 

pada rekam medis. Pengkajian dilakukan pada pasien cedera kepala yang 

dirawat di ruang ICU. 

Kerusakan yang ditimbulkan pada pasien dengan cedera kepala 

menimbulkan beberapa masalah keperawatan. Masalah keperawatan yang 

muncul pada Tn. Bz, Tn. B, Tn. E dan Tn. R adalah nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisik, ansietas berhubungan dengan krisis situasional, 

dan risiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan cedera kepala. 
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Masalah keperawatan tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan 

di bawah ini : 

 

1. 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 (SDKI, 2017). 

Cedera kepala dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada kulit 

kepala, tulang kepala, dan jaringan otak. Trauma yang mengakibatkan 

terputusnya kontinuitas jaringan kulit, otot, vaskuler serta jaringan 

tulang menyebabkan terjadinya nyeri pada pasien cedera kepala. Cedera 

kepala juga dapat menyebabkan kerusakan pada sawar darah otak (Blood 

Brain Barrier) yang disertai dengan adanya vasodilatasi dan eksudasi 

cairan sehingga menyebabkan terjadinya edema pada otak. Edema pada 

otak akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial (TIK) dan 

akan menurunkan aliran darah ke otak, iskemia, hipoksia, dan asidosis. 

Nyeri pada bagian kepala merupakan salah satu dari trias gejala akibat 

dari adanya peningkatan tekanan intrakranial (Price & Wilson, 2006). 

Setelah mengalami cedera, nyeri peradangan yang dialami oleh 

pasien cedera kepala akan menetap hingga cederanya dirasakan sembuh. 

Rangsangan di daerah sekitar cedera juga akan turut menimbulkan 

adanya nyeri. Semua jenis peradangan menyebabkan pelepasan berbagai 
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sitokin di daerah yang mengalami inflamasi sehingga akan menimbulkan 

perasaan nyeri (Ganong, 2008). Berikut adalah data subjektif dan 

objektif yang didapatkan dari masing-masing pasien, dapat dilihat pada 

tabel 4.1 di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Data Subjektif dan Objektif Diagnosa Nyeri Akut 

Tn. Bz Tn. B Tn. E Tn. R 

Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : 

Tn. Bz mengatakan 

“nyeri di bagian 

kepala” 

P : Nyeri akibat 

cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-

nyutan dan seperti 

tertimpa beban 

berat 

R : Nyeri pada 

bagian kepala 

S : Skala nyeri 7 

T : Nyeri hilang 

timbul 

Tn. B mengatakan 

“nyeri di bagian 

kepala” 

P : Nyeri akibat 

cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-

nyutan 

R : Nyeri pada 

bagian kepala 

S : Skala nyeri 4 

T : Nyeri hilang 

timbul 

Tn. E mengatakan 

“kepala saya nyeri” 

P : Nyeri akibat 

cedera kepala 

Q : Nyeri 

berdenyut 

R : Nyeri pada 

bagian kepala 

S : Skala nyeri 6 

T : Nyeri hilang 

timbul 

Tn. R mengatakan 

“nyeri di kepala” 

P : Nyeri akibat 

cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-

nyutan  

R : Nyeri pada 

bagian kepala 

S : Skala nyeri 4 

T : Nyeri hilang 

timbul 

Data Objektif : Data Objektif : Data Objektif : Data Objektif : 

- Pasien tampak 

meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak 

sesekali memegang 

kepalanya 

- Pasien tampak 

agak gelisah 

- Pasien tampak 

tegang 

- Pasien tampak 

sulit tidur 

- TD : 130/70 

mmHg 

- Pasien tampak 

meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak 

sesekali memegang 

kepalanya 

- Pasien tampak 

agak gelisah 

- Pasien tampak 

tegang 

- Pasien tampak 

sulit tidur 

- TD : 140/90 

mmHg 

- Pasien tampak 

meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak 

sesekali memegang 

kepalanya 

- Pasien tampak 

agak gelisah 

- Pasien tampak 

tegang 

- Pasien tampak 

sulit tidur 

TD : 143/87 

mmHg 

- Pasien tampak 

meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak 

sesekali memegang 

kepalanya 

- Pasien tampak 

agak gelisah 

- Pasien tampak 

tegang 

- Pasien tampak 

sulit tidur 

- TD : 124/72 

mmHg 
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Masalah keperawatan nyeri akut yang dialami oleh Tn. Bz, Tn. B, 

Tn. E dan Tn. R disebabkan oleh agen pencedera fisik (trauma). Rasa 

nyeri timbul tiba-tiba, ditandai dengan pasien tampak meringis, gelisah, 

tegang dan sulit tidur (SDKI, 2017). Durasi nyeri biasanya tidak terlalu 

lama namun sering muncul, ekspresi wajah pasien tampak meringis dan 

pasien terlihat gelisah yang menandakan bahwa nyeri yang dirasakan 

masih sangat mengganggu. Rentang nyeri pada Tn. Bz, Tn. B, Tn. E dan 

Tn. R cenderung sedang. 

Cedera kepala merupakan cedera mekanik yang secara langsung 

ataupun tidak langsung mengenai kepala dan menyebabkan kerusakan 

jaringan otak sehingga terjadi gangguan neurologi yang menyebabkan 

nyeri (Miranda & Hilman, 2014). 

Nyeri kepala pada pasien dengan cedera kepala merupakan hal 

umum yang sering terjadi. Pasien cedera kepala dapat mengalami 

kerusakan sementara ataupun permanen pada jaringan otak, seperti 

iskemik otak. Iskemik pada jaringan otak disebabkan karena 

peningkatan penggunaan glukosa pada 30 menit awal paska trauma yang 

kemudian kadar glukosa akan dipertahankan lebih rendah dalam 5 – 10 

hari. Peningkatan metabolisme glukosa berasal dari glikolisis berlebih 

akibat kekacauan gradien ionik membran sel dan aktivasi energi dari 

pompa ionik pada jaringan otak. Meningkatnya metabolism otak akan 

menyebabkan peningkatan kebutuhan konsumsi oksigen otak oleh 
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tubuh. Saat kebutuhan oksigen otak tidak terpenuhi, maka metabolisme 

akan beralih dari metabolisme aerob menjadi metabolism anaerob yang 

menghasilkan asam laktat. Hal inilah yang menstimulasi nyeri pada 

pasien dengan cedera kepala (Tarwoto, 2011). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien cedera kepala 

sebagian besar mengalami nyeri kepala, beberapa penelitian menemukan 

bahwa 38% pasien yang mengalami cedera kepala akan menimbulkan 

accute post traumatik headache (ATPH) dengan gejala paling sering 

pada daerah frontal dan tidak ada hubungannya dengan beratnya luka 

cedera. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa dari 72% 

dari pasien yang mengalami cedera kepala menunjukkan gejala nyeri 

kepala dari 3 hari sampai 1 minggu lamanya (Oshinsky, 2009). 

2. Ansietas 

Ansietas merupakan kondisi emosi dan pengalaman subyektif 

individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi 

bahay yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk 

menghadapi ancaman (SDKI, 2017). Berikut adalah data subjektif dan 

objektif yang didapatkan dari masing-masing pasien, dapat dilihat pada 

tabel 4.2 di bawah ini : 

Tabel 4.2 

Data Subjektif dan Objektif Diagnosa Ansietas 

Tn. Bz Tn. B Tn. E Tn. R 

Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : 

Tn. Bz mengatakan 

“khawatir akan 

kondisinya saat 

Tn. B mengatakan 

“terkadang merasa 

pusing dan 

Tn. E mengatakan 

“takut terjadi 

sesuatu yang buruk 

Tn. R mengatakan 

“khawatir dengan 

kondisinya saat 
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ini” berdebar-debar” 

 

pada dirinya” 

 

ini” 

 

Data Objektif : Data Objektif : Data Objektif : Data Objektif : 

- Pasien tampak 

gelisah 

- Pasien tampak 

tegang 

- Pasien tampak 

sulit tidur 

- Pasien tampak 

pucat 

- TD : 130/70 

mmHg 

- N : 100 x/menit 

- RR : 24 x/menit 

- Pasien tampak 

meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak 

sesekali memegang 

kepalanya 

- Pasien tampak 

gelisah 

- Pasien tampak 

tegang 

- Pasien tampak 

sulit tidur 

- TD : 140/90 

mmHg 

- N : 112 x/menit 

- RR : 22 x/menit 

- Pasien tampak 

meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak 

sesekali memegang 

kepalanya 

- Pasien tampak 

gelisah 

- Pasien tampak 

tegang 

- Pasien tampak 

sulit tidur 

- TD : 143/87 

mmHg 

- N : 104 x/menit 

- RR : 22 x/menit 

- Pasien tampak 

meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak 

sesekali memegang 

kepalanya 

- Pasien tampak 

gelisah 

- Pasien tampak 

tegang 

- Pasien tampak 

sulit tidur 

- TD : 124/72 

mmHg 

- N : 106 x/menit 

- RR : 21 x/menit 

 

 

Masalah keperawatan ansietas yang dialami oleh Tn. Bz, Tn. B, 

Tn. E dan Tn. R disebabkan oleh krisis situasional yang dihadapi paska 

trauma (cedera kepala). Diagnosa ini ditegakkan berdasarkan tanda dan 

gejala yang timbul dan dirasakan pasien, dimana keempat pasien 

mengeluh khawatir dengan kondisinya saat ini, pasien tampak gelisah, 

tampak tegang, dan sulit tidur (SDKI, 2017). 

 

3. Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif 

Risiko perfusi serebral tidak efektif adalah kondisi dimana berisiko 

mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak (SDKI, 2017). Gangguan 

perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan 
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intrakranial. Masalah perfusi jaringan serebral yang beresiko mengalami 

penurunan sirkulasi darah ke otak dapat menganggu Kesehatan. Batasan 

karakteristik mengenai gangguan perfusi jaringan serebral meliputi 

penurunan kesadaran, perubahan fungsi neurologis, penurunan saturasi 

oksigen dan penurunan sirkulasi darah di otak (NANDA, 2012). 

Oksigen merupakan salah satu komponen gas dan unsur vital 

dalam proses metabolisme tubuh untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup seluruh sel. Secara normal elemen ini diperoleh dengan cara 

menghirup udara bebas dalam setiap kali proses pernapasan. 

Penyampaian oksigen ke jaringan tubuh ditentukan oleh interaksi sistem 

respirasi, kardiovaskuler, dan keadaan hematologis. Adanya kekurangan 

oksigen ditandai dengan keadaan hipoksia, yang dalam proses lebih 

lanjut dapat menyebabkan kematian jaringan, bahkan mengancam 

kehidupan (Anggraini dkk, 2014). Berikut adalah data subjektif dan 

objektif yang didapatkan dari masing-masing pasien, dapat dilihat pada 

tabel 4.3 di bawah ini : 

Tabel 4.3 

Data Subjektif dan Objektif Diagnosa Risiko Perfusi Serebral Tidak 

Efektif 

 

Tn. Bz Tn. B Tn. E Tn. R 

Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : Data Subjektif : 

Tn. Bz mengatakan 

“nyeri di bagian 

kepala” 

P : Nyeri akibat 

cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-

nyutan dan seperti 

Tn. B mengatakan 

“nyeri di bagian 

kepala” 

P : Nyeri akibat 

cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-

nyutan 

Tn. E mengatakan 

“kepala saya nyeri” 

P : Nyeri akibat 

cedera kepala 

Q : Nyeri 

berdenyut 

R : Nyeri pada 

Tn. R mengatakan 

“nyeri di kepala” 

P : Nyeri akibat 

cedera kepala 

Q : Nyeri nyut-

nyutan  

R : Nyeri pada 



 

77 
 

tertimpa beban 

berat 

R : Nyeri pada 

bagian kepala 

S : Skala nyeri 7 

T : Nyeri hilang 

timbul 

 

R : Nyeri pada 

bagian kepala 

S : Skala nyeri 4 

T : Nyeri hilang 

timbul 

bagian kepala 

S : Skala nyeri 6 

T : Nyeri hilang 

timbul 

bagian kepala 

S : Skala nyeri 4 

T : Nyeri hilang 

timbul 

Data Objektif : Data Objektif : Data Objektif : Data Objektif : 

- GCS : 15 

- CT Scan SDH 

- Pasien tampak 

meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak 

sesekali memegang 

kepalanya 

- Pasien tampak 

gelisah 

- TD : 130/70 

mmHg 

GCS : 15 

- CT. EDH 

- Pasien tampak 

meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak 

sesekali memegang 

kepalanya 

- Pasien tampak 

gelisah 

- TD : 140/90 

mmHg 

- GCS : 13 

- CT Scan EDH 

- Pasien tampak 

meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak 

sesekali memegang 

kepalanya 

- Pasien tampak 

gelisah 

TD : 143/87 

mmHg 

- GCS : 15 

- CT Scan SDH 

- Pasien tampak 

meringis dan 

menahan nyeri 

- Pasien tampak 

sesekali memegang 

kepalanya 

- Pasien tampak 

gelisah 

- TD : 124/72 

mmHg 

 

 

Masalah keperawatan risiko perfusi serebral tidak efektif yang 

dialami oleh Tn. Bz, Tn. B, Tn. E dan Tn. R disebabkan oleh cedera 

kepala. Diagnosa ini ditegakkan berdasarkan tanda dan gejala yang 

timbul dan dirasakan pasien, dimana keempat pasien mengalami 

perubahan tingkat kesadaran (SDKI, 2017). 

 

B. Analisis Salah Satu Intervensi dengan Konsep dan Penelitian Terkait 

Berdasarkan data kasus kelolaan, diperoleh data bahwa pasien 

seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dan berusia > 45 tahun. Prevalensi 
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kejadian cedera kepala di Indonesia lebih dari 70% dialami oleh laki-laki 

dibandingkan dengan perempuan. Hal ini sehubungan dengan aktifitas dan 

bidang pekerjaan seorang laki-laki yang lebih berisiko (Simanjuntak dkk, 

2015). 

Perawat menjalankan peran sebagai pemberi dan pelakasana asuhan 

keperawaratan. Selain itu, perawat juga menjalanlankan peran 

kepemimpinannya untuk mempengaruhi perubahan perilaku pasien, serta 

menerima dan memberikan konsultasi pada tim perawat dan tim Kesehatan 

lain untuk memenuhi kebutuhan pasien. Perawat juga bertanggung jawab 

dalam memberikan intervensi untuk membantu menurunkan nyeri dan 

menstabilkan tekanan darah pada pasien cedera kepala. Salah satu intervensi 

yang diberikan yaitu terapi non farmakologis. Banyak cara yang dapat 

digunakan untuk mengurangi nyeri dan menstabilkan tekanan darah pasien 

yang dirawat di rumah sakit, diantaranya yaitu terapi komplementer. Salah 

satu terapi komplementer yang dapat diberikan kepada pasien cedera kepala 

untuk meningkatkan relaksasi, mengurangi nyeri dan menstabilkan tekanan 

darah yang mulai diterapkan saat ini yaitu terapi musik. 

Terapi musik diberikan menggunakan MP3 dan headset, dan dilakukan 

selama 30 menit. Pengukuran skala nyeri dan tekanan darah dilakukan 

sebelum dan setelah dilakukan intervensi. Pengukuran skala nyeri dilakukan 

menggunakan Numeric Rating Scale (NRS), sedangkan pengukuran tekanan 

darah dilakukan menggunakan sphygmomanometer digital. Adapun hasil 
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pengukuran skala nyeri pada pasien Tn. Bz, Tn. B, Tn. E dan Tn. R adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Evaluasi Skala Nyeri Sebelum dan Sesudah Pemberian Terapi Musik  

pada Pasien Cedera Kepala 

 

Pasien Skala nyeri pre test Skala nyeri post test 

Tn. Bz 7 (berat) 4 (sedang) 

Tn. B 4 (sedang) 3 (ringan) 

Tn. E 6 (sedang) 3 (ringan) 

Tn. R 4 (sedang) 3 (ringan) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran, dapat dilihat bahwa skala nyeri pasien 

cedera kepala sebelum dilakukan intervensi pada Tn. Bz adalah skala 7 yaitu 

berat, pada Tn. B adalah skala 4 yaitu sedang, pada Tn. E adalah skala 6 

yaitu sedang, dan pada Tn. R adalah skala 4 yaitu sedang. Setelah dilakukan 

intervensi terapi musik selama 30 menit, terlihat bahwa skala nyeri 

mengalami penurunan pada semua pasien dimana skala nyeri Tn. Bz 

menurun menjadi skala 4 yaitu sedang, Tn. B menjadi skala 3 yaitu ringan, 

Tn. E menjadi skala 3 yaitu ringan, dan Tn. R skala 3 yaitu ringan. 

Secara kuantitatif dan kualitatif terlihat bahwa skala nyeri pasien 

cedera kepala yang diberikan terapi musik mengalami penurunan. Analisis 

statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah penurunan skala nyeri 

secara statistik bermakna adalah dengan menggunakan pengujian paired t-

test. 
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Tabel 4.5 

Hasil Analisis Skala Nyeri Sebelum dan Sesudah Pemberian Terapi Musik  

pada Pasien Cedera Kepala 

 

Pasien 
Rata-Rata Skala Nyeri 

p value 
Pre Post 

Tn. Bz, Tn. B, Tn. E & Tn. R 5,25 (sedang) 3,25 (ringan) 0,041 

 

Berdasarkan hasil analisis uji paired t-test diperoleh hasil bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata skala nyeri sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi dengan nilai p value 0,041 < 0,05. Hal ini dapat dilihat 

dari rata-rata skala nyeri sebelum diberikan intervensi yaitu 5,25 yang 

termasuk dalam skala nyeri sedang mengalami penurunan setelah diberikan 

intervensi terapi musik yaitu menjadi 3,25 yang termasuk dalam skala nyeri 

ringan. 

Hasil observasi terhadap pasien Tn. Bz , Tn. B, Tn. E dan Tn. R 

sebelum diberikan terapi musik yaitu, pasien tampak meringis, tampak 

gelisah, tampak tegang dan tampak sulit tidur. Berdasarkan hasil pengukuran 

skala nyeri pada pasien Tn. Bz, Tn. B, Tn. E dan Tn. R menunjukkan skala 

nyeri sedang dan berat dimana pasien mengeluh nyeri pada bagian 

kepalanya, terkadang merasa pusing, mengalami sulit tidur, dan tampak 

meringis. Setelah diberikan terapi musik dan dilakukan evaluasi 

menunjukkan adanya perubahan perilaku dimana pasien masih merasa nyeri 

dan meringis ketika nyeri yang dirasakan timbul, namun skala nyeri sudah 

berkurang dan gelisah juga berkurang. 

Menurut Potter & Perry (2006) terapi musik yaitu menggunakan musik 

untuk menunjukkan kebutuhan fisik, psikologis, kognitif dan sosial individu 
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yang menderita cacat dan penyakit. Terapi memperbaiki gerakan atau 

komunikasi fisik, mengembangkan ekspresi emosional, memperbaiki 

ingatan, dan mengalihkan rasa nyeri.  

Suryana (2012) mendefinisikan terapi musik sebagai suatu proses yang 

terencana, bersifat preventif dalam usaha penyembuhan terhadap penderita 

yang mengalami kelainan atau hambatan dalam pertumbuhannya, baik fisik 

motorik, sosial emosional maupun mental intelegency. Musik merupakan 

seni budaya hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang dirasa berdasarkan 

bunyi yang indah, berirama atau dalam bentuk lagu. 

Manfaat terapi musik menurut Djohan (2006) diantaranya adalah : 

Mampu menutupi bunyi dan perasaan yang tidak menyenangkan, 

Mempengaruhi pernafasan, Mempengaruhi denyut jantung, nadi, dan 

tekanan darah manusia, Mempengaruhi suhu tubuh manusia, Menimbulkan 

rasa aman dan sejahtera, serta mempengaruhi rasa sakit. 

Melalui musik Hipothalamus dimanipulasi agar tidak bereaksi terlalu 

kuat terhadap stressor yang diterimanya. Hal ini disebabkan karena musik 

merangsang hipofisis untuk melepaskan endorphin (optat alami) yang akan 

menghasilkan euforia dan sedasi, sehingga pada akhirnya akan mampu 

menurunkan nyeri, stres, dan kecemasan dengan mengalihkan perhatian 

seseorang dari nyeri yang dirasakannya (Campbell, 2002). 

Widyatuti (2008) mengemukakan terapi musik idealnya dapat 

dilakukan selama kurang lebih 30 menit hingga satu jam tiap hari, namun 

jika tidak memiliki cukup waktu maka terapi ini dapat dilakukan 10 menit, 
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karena selama waktu 10 menit telah membantu pikiran responden 

beristirahat. Nilssson (2008) melakukan systematic review pada beberapa 

studi tentang intervensi musik dan mengemukakan bahwa waktu 

mendengarkan musik pada sebagian besar studi adalah 15-30 menit. 

Terapi musik merupakan salah satu terapi komplementer non invasif 

yang dapat digunakan dalam menurunkan intensitas nyeri dan mengurangi 

tingkat kecemasan, karena tubuh manusia mempunyai ritme tersendiri. 

Kemampuan seseorang mencapai ritme dan suara-suara dalam diri mereka 

membuat penyembuhan musikal menjadi semakin efektif (Hastomi & 

Sumaryati, 2012). 

Adapun selanjutnya hasil pengukuran tekanan darah pada pasien Tn. 

Bz, Tn. B, Tn. E dan Tn. R adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Evaluasi Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah Pemberian Terapi Musik  

pada Pasien Cedera Kepala 

 

Pasien Tekanan darah pre test Tekanan darah post test 

Tn. Bz 130/70 mmHg 120/70 mmHg 

Tn. B 140/90 mmHg 130/80 mmHg 

Tn. E 143/87 mmHg 138/82 mmHg 

Tn. R 124/72 mmHg 124/69 mmHg 

 

Berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat bahwa tekanan darah 

pasien cedera kepala sebelum dilakukan intervensi pada Tn. Bz adalah 

130/70 mmHg, Tn. B 140/90 mmHg, Tn. E 143/87 mmHg, dan Tn, R 124/72 

mmHg. Setelah dilakukan intervensi terapi musik selama 30 menit, terlihat 

bahwa tekanan darah mengalami penurunan tekanan sistolik dan diastolik 
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pada Tn. Bz, Tn. B dan Tn. E, sedangkan pada Tn. R hanya mengalami 

penurunan tekanan darah diastolik. 

Secara kuantitatif dan kualitatif terlihat bahwa tekanan darah pasien 

cedera kepala yang diberikan terapi musik mengalami penurunan. Analisis 

statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah penurunan tekanan darah 

secara statistik bermakna adalah dengan menggunakan pengujian paired t-

test. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Skala Nyeri Sebelum dan Sesudah Pemberian Terapi Musik  

pada Pasien Cedera Kepala 

 

Tekanan Darah 
Rata-Rata Tekanan Darah 

p value 
Pre Post 

Tekanan darah 

sistolik 
134,25 mmHg 128 mmHg 0,080 

Tekanan darah 

diatolik 
79,75 mmHg 75,25 mmHg 0,122 

 

Berdasarkan hasil analisis uji paired t-test diperoleh hasil bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata tekanan sistolik dan diastolik 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi dengan nilai p value tekanan 

sistolik 0,080 > 0,05 dan p value tekanan diastolik 0,122 > 0,05. Namun 

berdasarkan pemeriksaan, rata-rata tekanan darah mengalami penurunan 

setelah diberikan terapi musik, dimana rata-rata tekanan darah sistolik yang 

nilai awalnya 134,25 mmHg mengalami penurunan menjadi 128 mmHg, 

begitu pula dengan rata-rata tekanan darah diastolik yang awalnya 79,75 
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mmHg mengalami penurunan menjadi 75,25 mmHg. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh pemberian terapi musik terhadap perubahan 

tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien cedera kepala. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ayuningsih, et al (2019), dimana didapatkan hasil ada pengaruh pemberian 

terapi musik (Mozart) terhadap penurunan tekanan darah di posyandu lansia 

Desa Waleng dengan nilaip value  0,000 < 0,05. Sejalan juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Asmaravan et al., 2017), dimana didapatkan 

hasil bahwa ada pengaruh pemberian terapi musik klasik terhadap penurunan 

tekanan darah pada penderita hipertensi di Dusun 4, Desa Demangan, 

Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. 

Pengaruh terapi musik terhadap perubahan tekanan darah juga 

dijelaskan oleh (Mulyati & Sudirman, 2017), dimana terapi musik 

mempunyai tujuan untuk menurunkan stres dan membuat tubuh menjadi 

rileks. Secara fisiologis efek dari relaksasi musik nantinya akan 

mempengaruhi mekanisme hipotalamik pituitary dan sistem adrenal. Tubuh 

ketika mendapat rangsangan atau mendengar ritme meditatif akan 

menstimulasi penurunan corticotropin releasing hormone (CTRH) di bagian 

hipotalamus, dengan kondisi tersebut juga akan menyebabkan penurunan 

adenocorticotropin hormone (ACTH) pada bagian pituitary anterior sampai 

akhirnya terjadi penurunan kortisol dalam darah. Menurunnya kortisol 

tersebut juga akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah, 



 

85 
 

frekuensi pernapasan serta vasodilatasi. Hal ini terjadi karena penurunan 

kontraktilitas jantung dan resistensi pembuluh darah. 

 

C. Alternatif Pemecahan yang Dapat Dilakukan 

Masalah keperawatan yang muncul pada kasus kelolaan dapat diatasi 

dengan adanya kolaborasi yang baik antara pasien dan pemberi pelayanan 

Kesehatan. Pasien memiliki peranan yang penting dalam melakukan 

perawatan mandiri (self care) dalam perbaikan status Kesehatan dan sebagai 

pencegahan terjadinya rawat ulang di Rumah Sakit (Barnason, Zimmerman 

& Young, 2011). Perilaku yang diharapkan dari self care yaitu kepatuhan 

terhadap pengobatan dan instruksi tenaga Kesehatan, meliputi terapi 

relaksasi dan distraksi. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan atau kendala, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Jumlah sampel pasien cedera kepala yang terbatas akibat kondisi 

pandemi Covid 19. Jumlah pasien Covid 19 yang dirawat di ruang ICU 

bertambah, sehingga jumlah pasien cedera kepala yang dirawat di ruang 

ICU berkurang. 

2. Ijin penelitian yang diberikan oleh manajemen rumah sakit hanya boleh 

dilakukan di ruang ICU, sehingga menyebabkan intervensi yang 

dilakukan hanya pada pasien cedera kepala di ruang ICU. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari hasil 

pembahasan sebelumnya, serta memberikan saran kepada beberapa pihak 

agar dapat dijadikan acuan untuk perkembangan bidang keilmuan, khususnya 

keperawatan. 

1. Hasil Analisa didapatkan empat kasus kelolaan yaitu Tn. Bz, Tn. B, Tn. 

E, dan Tn. R dengan diagnosa medis cedera kepala. Masalah 

keperawatan yang ditemukan pada keempat kasus kelolaan meliputi : 

Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, Ansietas 

berhubungan dengan krisis situasional, dan Risiko Perfusi Serebral 

Tidak Efektif berhubungan dengan cedera kepala. 

2. Intervensi inovasi yang diberikan berupa terapi musik yang mampu 

menurunkan nyeri, menstabilkan tekanan darah pada pasien cedera 

kepala. Hasil intervensi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan rata-rata skala nyeri sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi dengan nilai p value 0,041 < 0,05. Hal ini dapat 

dilihat dari rata-rata skala nyeri sebelum diberikan intervensi yaitu 5,25 

yang termasuk dalam skala nyeri sedang mengalami penurunan setelah 

diberikan intervensi terapi musik yaitu menjadi 3,25 yang termasuk 

dalam skala nyeri ringan. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat 
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pengaruh terapi musik terhadap penurunan skala nyeri pada pasien 

cedera kepala. 

Hasil intervensi terapi musik terhadap tekanan darah pasien cedera 

kepala menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

rata-rata tekanan sistolik dan diastolik sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi dengan nilai p value tekanan sistolik 0,080 > 0,05 dan p value 

tekanan diastolik 0,122 > 0,05. Namun berdasarkan pemeriksaan, rata-

rata tekanan darah mengalami penurunan setelah diberikan terapi musik, 

dimana rata-rata tekanan darah sistolik yang nilai awalnya 134,25 

mmHg mengalami penurunan menjadi 128 mmHg, begitu pula dengan 

rata-rata tekanan darah diastolik yang awalnya 79,75 mmHg mengalami 

penurunan menjadi 75,25 mmHg. Hal ini membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh pemberian terapi musik terhadap perubahan tekanan darah 

sistolik dan diastolik pada pasien cedera kepala. 

 

B. Saran 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan atau sumber informasi serta dasar pengetahuan 

bagi para mahasiswa khususnya di bidang keperawatan tentang 

intervensi terapi musik terhadap perubahan nyeri dan tekanan darah pada 

pasien cedera kepala. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan menjadi 

landasan yang kuat untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait. 

Saran untuk peneliti selanjutnya agar meneliti mengenai pelaksanaan 

terapi musik pada pasien cedera kepala.  

3. Bagi Rumah Sakit 

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan pasien cedera kepala di Rumah Sakit 

khususnya di Ruang ICU. 

4. Bagi Profesi Perawat 

Hasil Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini diharapkan dapat 

meningkatkan Asuhan Keperawatan pasien cedera kepala secara lebih 

komprehensif. 
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Lampiran 1  

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada : Bapak/Ibu/Saudara/i Calon Responden Di Ruang ICU RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda 

 

Dengan hormat, kami kelompok 4 adalah mahasiswa Keperawatan 

Program Studi Pendidikan Profesi Ners 2020 Poltekkes Kemenkes Kaltim, akan 

melakukan penelitian dengan judul “Analisa Praktik Klinik Keperawatan pada 

Pasien Cedera Kepala dengan Intervensi Musik Therapy terhadap Perubahan 

Nyeri dan Tekanan Darah di Ruang ICU RSUD A. W. Sjahranie Samarinda”.  

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi 

Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai responden. Semua informasi akan dijaga kerahasiaannya 

dan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Jika Bapak/Ibu/Sdr/i tidak 

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, maka tidak ada ancaman bagi 

Bapak/Ibu/Sdr/i. Jika Bapak/Ibu/Sdr/i menyetujui, maka saya mohon 

kesediaannya untuk menandatangani lembar persetujuan saya dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang saya sertakan. Atas perhatian dan kesediaannya 

sebagai responden saya ucapkan terima kasih.  

 

 

Peneliti 



 

 
 

Lampiran 2  

 

LEMBAR KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama    : ...............................................................................… 

Jenis Kelamin  : L / P *  

Umur   : ..................................................................................  

Alamat    : ..................................................................................  

Menyatakan bahwa telah mendapatkan penjelasan dengan rinci dan jelas 

tentang penelitian yang akan dilakukan dan bersedia berpartisipasi dalam 

penelitian sebagai responden dalam penelitian yang berjudul “Analisa Praktik 

Klinik Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala dengan Intervensi Musik 

Therapy terhadap Perubahan Nyeri dan Tekanan Darah di Ruang ICU RSUD A. 

W. Sjahranie Samarinda”. Saya juga menyatakan tidak mempunyai hubungan 

apapun dengan peneliti.  

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan tanpa paksaan dari 

siapapun. Saya memahami bahwa penelitian ini akan bermanfaat dan tidak akan 

merugikan ataupun berakibat buruk bagi saya.  

 

Peneliti/Asisten  

 

........................, .................. 2021 

 

 

Peneliti** ........................................   

Responden ..............................................  

* : Lingkari yang dipilih  

** : Diisi oleh peneliti atau asisten peneliti 

 

 



 

 
 

 

Lampiran 3  

 

LEMBAR PENJELASAN SEBELUM PENELITIAN 

 

1. Kami mahasiswa mahasiswa Keperawatan Program Studi Pendidikan Profesi 

Ners 2020 Poltekkes Kemenkes Kaltim dengan ini meminta anda untuk 

berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul Analisa 

Praktik Klinik Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala dengan Intervensi 

Musik Therapy terhadap Perubahan Nyeri dan Tekanan Darah di Ruang ICU 

RSUD A. W. Sjahranie Samarinda. 

2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi musik 

terhadap perubahan nyeri dan tekanan darah pada pasien cedera kepala. 

3. Penelitian ini dapat memberi manfaat dalam membantu memberikan 

informasi tentang pengaruh terapi musik terhadap perubahan nyeri dan 

tekanan darah pada pasien cedera kepala.  

4. Penelitian ini tidak mengandung resiko yang berarti, karena peneliti hanya 

memberikan fasilitas kepada pasien selama 30 menit untuk mendengarkan 

musik yang telah ditentukan oleh peneliti.  

5. Apabila anda bersedia mengikuti penelitian ini, anda diminta 

menandatangani lembar persetujuan. Setelah itu anda diminta mengisi 

kuesioner. Kemudian bersedia mendengarkan musik yang diberikan oleh 

peneliti menggunakan headset.  

6. Kami akan memberikan kompensasi kepada anda berupa souvenir.  

7. Prosedur pengambilan data dengan cara memberikan kuesioner dan peneliti 

mengisi lembar observasi.  

8. Keuntungan yang anda peroleh dalam keikutsertaan anda pada penelitian ini 

adalah diharapkan dapat memberikan perubahan nyeri dan tekanan darah 

pada pasien cedera kepala selama di ruang ICU. 

9. Partisipasi anda bersifat sukarela, tidak ada paksaan, dan anda bisa sewaktu-

waktu mengundurkan diri dari penelitian ini.  



 

 
 

10.  Nama dan jati diri anda akan tetap dirahasiakan. Bila ada hal-hal yang belum 

jelas, anda dapat menghubungi peneliti. 



 

 
 

Lampiran 4  

 

LEMBAR OBSERVASI 

 

Kode Responden   : 

Nama Responden   : 

Jenis Kelamin    : 

Usia      : 

Pendidikan     : 

Tanggal Pemeriksaan  : 

 

Skala Nyeri sebelum dilakukan Terapi Musik 

Numeric Rating Scale (NRS) 

 

 

   TD Sebelum dilakukan Terapi Musik :  

 

 

Skala Nyeri setelah dilakukan Terapi Musik 

Numeric Rating Scale (NRS) 

 

  

  TD Setelah dilakukan Terapi Musik :



 

 
 

Lampiran 5 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

TERAPI MUSIK 

 

 

 

POLTEKKES 

KEMENKES 

KALTIM 

TERAPI MUSIK 

No. Dokumen 

 

 

No. Revisi 

 

00 

Halaman 

 

 

Standar 

Operasional 

Prosedur 

Usulan Terbit 

Januari 2021 

Di Tetapkan oleh Kelompok 4 

Praktek Elektif Keperawatan  

Program Studi Pendidikan Profesi Ners 2020 

Pengertian 

Terapi musik adalah usaha meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan 

rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk 

dan gaya yang di organisir sedemikian rupa sehingga menciptakan musik 

yang bermanfaat, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. 

Tujuan 

 

 

1. Pasien mampu menikmati musik yang didengarkan melalui MP3 dan 

headset. 

2. Menunjukkan perubahan nyeri dan tekanan darah pasien cedera kepala. 

3. Sebagai distraksi dan relaksasi teknik reduksi nyeri dan penurunan 

tekanan darah.  

Indikasi Pasien cedera kepala 

Kontraindikasi 
1. Pasien dengan gangguan pendengaran 

2. Pasien dalam keadaan tidak sadar 

Persiapan alat 

1. MP3 degan musik yang telah ditentukan  

2. Headset 

3. Lembar observasi 

Persiapan klien 

1. Identifikasi klien dengan memeriksa identitas, riwayat kesehatan, 

penyakit dan keluhan klien secara cermat 

2. Berikan salam, perkenalkan diri, dan identifikasi klien dengan 

memeriksa identitas klien secara cermat 

3. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan 

kesempatan kepada klien untuk bertanya dan jawab seluruh 

pertanyaan klien 

4. Atur posisi klien sehingga merasa aman dan nyaman 

5. Inform consent. 



 

 
 

 

Pelaksanaan 

Penelitian 

1. Mengucapkan salam terapeutik.  

2. Menanyakan perasaan pasien saat ini.  

3. Menjelaskan tujuan kegitan.  

4. Beri kesempatan pasien untuk bertanya sebelum kegiatan dilakukan. 

5. Pertahankan privasi selama tindakan dilakukan.  

6. Bawa peralatan ke dekat pasien.  

7. Berikan posisi nyaman kepada pasien.  

8. Menetapkan perubahan pada perilaku fisiologis yang diinginkan 

seperti relaksasi, stimulasi, konsentrasi, mengurangi nyeri dan tekanan 

darah. 

9. Menetapkan ketertarikan klien terhadap musik dan indentifikasi 

pilihan musik klien. 

10. Batasi stimulasi eksternal seperti cahaya, suara, pengunjung dan 

panggilan telepon selama mendengarkan musik. 

11. Memasangkan headset dan memutar musik yang telah ditentukan. 

12. Pastikan volume musik sesuai dan tidak terlalu keras. 

13. Anjurkan pasien untuk napas dalam.  

14. Anjurkan pasien untuk menutup mata dan menikmati musik yang 

diputar selama 30 menit. 

Tahap akhir  

1. Evaluasi respon pasien.  

2. Berikan reinforcement positif.  

3. Simpulkan hasil kegiatan.  

4. Bereskan peralatan dan cuci tangan 

Dokumentasi  

1. Catat kegiatan yang telah dilakukan.  

2. Catat respon pasien terhadap tindakan.  

3. Catat nama dan paraf perawat. 



 

 
 

Lampiran 6 

Tabel Hasil Evaluasi Sebelum dan Sesudah pemberian Terapi Musik 

No Nama 
Sebelum Pemberian Terapi Musik Sesudah Pemberian Terapi Musik 

Skala Nyeri Tekanan Darah Skala Nyeri Tekanan Darah 

1 Tn. Bz 7 130/70 4 120/70 

2 Tn. B 4 140/90 3 130/80 

3 Tn. E 6 143/87 3 138/82 

4 Tn. R 4 124/72 3 124/69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 7 

 

DOKUMENTASI 

 



 

 
 

 

  
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 


