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MOTTO  

 

“... Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain” (Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 

khusyuk” (Al-Baqarah: 45)  

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” 

(Q.S. Al-Baqarah: 286) 

“Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang memancarkan cahayanya dalam dada 

dan menyingkap tutup dari hati” 

“Iman seorang mukmin akan tampak di saat ia menghadapi ujian, di saat ia 

totalitas dalam berdo’a”  

“Ukuran keberhasilan seseorang bukan mengikuti usia tapi berdasarkan atas apa 

yang membuatnya dihargai” 

“...Sesungguhynya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” 

 (Q.S. Ar-Ra’du: 11) 

“Carilah ilmu! Karena apabila kamu menjadi fakir, maka itulah hartamu. Akan 

tetapi, bila engkau menjadi kaya, ilmu itu menjadi perhiasan dirimu!”   
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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

 Huwalladziarsala rasulahubilhuda wa dinnilkhaq liyudzirohu 

‘aladdinnikulihi wa kaffa billahisyahida. Asyhadualla illa hailallah wa asyhadu 

anna muhammadan ‘abduhu warosuluh. 
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gelar Ahli Madya Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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segenap kekurangan penulis dalam penulisan dan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah 

ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kesalahan tersebut, baik yang 
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pembaca yang semoga dirahmati Allah SWT. Amien.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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ABSTRAK 

 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. S DENGAN GANGGUAN SISTEM 

PERSYARAFAN: “ CEDERA KEPALA RINGAN (CKR)” DI RUANG 

ANGGREK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRAGEN 

 

Eni Listiyati, J 200 080 069, Jurusan D3 Keperawatan, 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 70 halaman 

 

Cedera kepala adalah suatu trauma daerah kulit kepala, tengkorak atau 

otak yang terjadi akibat injury baik secara langsung maupun tidak langsung pada 

daerah kepala (Suriadi & Rita Yulaini, 2001). Salah satu faktor penyebab 

terseringnya cedera kepala adalah kecelakaan lalu lintas. Angka kecelakaan lalu 

lintas di negara Indonesia juga semakin tinggi. .  

Cedera kepala merupakan salah satu masalah kesehatan yang 

menimbulkan trauma dan berbagai komplikasi pada penderitanya, bahkan yang 

lebih parahnya sampai penderitanya mengalami kematian. Trauma kepala banyak 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di seluruh dunia tiap 12 menit ada yang 

meninggal karena trauma dan lebih dari 60% diantaranya disebabkan oleh trauma 

kepala. Trauma kepala atau injury cerebry umumnya terjadi akibat kecelakaan lalu 

lintas dan mayoritas yang terkena adalah anak muda dan pada usia lanjut sering 

terjadi karena jatuh/ luka tusuk (Ignatavikus, 2002).  

Adapun tujuan umum adalah mengetahui cara perawatan dan penanganan 

pada pasien cedera kepala ringan yang benar. Sedangkan tujuan khusus adalah 

mengetahui metode cara pengkajian pada pasien dengan cedera kepala ringan, 

mengetahui metode cara mendiagnosa atau merumuskan masalah keperawatan 

pada pasien dengan cedera kepala ringan, mengetahui cara membuat intervensi 

atau perencanaan keperawatan pada pasien dengan cedera kepala ringan, 

mengetahui cara implementasi atau pelaksanaan keperawatan pada pasien dengan 

cedera kepala ringan, mengetahui cara evaluasi pada pasien dengan cedera kepala 

ringan.    

Adapun manfaat teoritis adalah dapat mengetahui metode evaluasi pasien 

cedera kepala ringan dan memberikan data/ referensi bagi pembaca dalam 

melakukan tinjauan asuhan keperawatan/ tinjauan kasus pada pasien dengan 

cedera kepala. Sedangkan manfaat aplikatif/praktis adalah dapat memberikan 

informasi/ pengetahuan kepada jajaran dunia keperawatan tentang asuhan 

keperawatan pada pasien dengan cedera kepala, menambah pengetahuan tentang 

evaluasi pasien cedera kepala, mengetahui berbagai komplikasi yang mungkin 

terjadi pada pasien dengan cedera kepala, memberikan gambaran tentaang 

perencanaan pada pasien dengan cedera kepala, memberikan gambaran 

penatalaksanaan pasien cedera kepala.  

 

Kata kunci: asuhan keperawatan pediatrik, cedera kepala 

 


