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ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Tumor intracranial termasuk juga lesi desak ruang, (lesi organ 

yang karena proses pertumbuhannya dapat mendesak organ yang ada di 

sekitarnya, sehingga organ tersebut dapat mengalami gangguan) jinak maupun 

ganas yang tumbuh di otak meningan dan tengkorak. Masalah yang muncul pada 

pasien dengan tumor otak adalah gangguan penglihatan, gangguan vokal, ansietas 

dan nyeri akibat dari peningkatan tekanan intrakranial.  

Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien post operasi 

kraniofaringioma yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan 

evaluasi keperawatan.  

Hasil : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 

pasien yang sudah tidak muntah lagi, pasien sudah tidak kejang lagi, dan tanda-

tanda infeksi menghilang.  

Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat 

diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 

terapeutik dapat mendorong pasien dapat lebih kooperatif, posisiyang nyaman 

dapat mengurangi nyeri. 

 

Kata Kunci : Asuhan keperawatan, post operasi kraniofaringioma 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

 Tumor intracranial termasuk 

juga lesi desak ruang,(lesi organ yang 

karena proses pertumbuhannya dapat 

mendesak organ yang ada 

disekitarnya,sehingga organ tersebut 

dapat mengalami gangguan)jinak 

maupun ganas,yang tumbuh diotak 

meningen dan 

tengkorak(Ariyani,2012). 

 Berdasarkan data yang 

didapatkam dari rekam medik RSUD 

dr. Moewardi Surakarta,dari tahun 

2013  sampai bulan Maret 2014 

terdapat 31 kasus pasien dengan tumor 

otak dari rata-rata hampir semua jenis 

tumor ganas.  

 Insiden terjadinya tumor otak 

dengan kraniofaringioma  pada anak-

anak 13,3 per 100 ribu populasi terjadi 

di Amerika Serikat pada tahun 2001-

2005. Sayangnya, insiden tumor otak 

di Indonesia belum banyak ditemukan 

dalam literatur (Harsono, 2011). 

 Masalah yang muncul pada 

pasien dengan tumor adalah gangguan 

penglihatan,gangguan 

fokal,ansietas,dan nyeri akibat dari 

peningkatan tekanan intrakranial.  

 Melihat banyaknya angka 

kejadian tumor otak di RSUD dr. 

Moewardi,maka penulis tertarik untuk 

membuat karya tulis ilmiah tentang 

asuhan keperawatan tumor otak 

dengan klasifikasi craniopharingioma.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian 

  Tumor otak adalah neoplasma 

yang berasal dari sel saraf, 

neuroepitelium, saraf kranial, 

pembuluh darah,kelenjar pineal atau 

hipofisis (Wong,2004). 

  Tumor intracranial adalah 

tumor  yang meliputi lesi yang 

mendesak ruang jinak maupun ganas 

yang tumbuh di otak,meningen,dan 

tengkorak (Muttaqin,2008).   

  Kraniofaringioma merupakan 

tumor yang berasal dari sel 

perkembangan epitel bukal yang secara 

embriologis dekat dengan  tangkai 

hiposis(Ginsberg, 2008). 

2. Klasifikasi  

Klasifikasi tumor otak menurut 

Harsono(2008) adalah: 

a. Berdasarkan lokasi: 

 Tumor supratentorial: 

1) Hemisfer otak:  

a. Glioma: 

gliomablastomamultiforme, 

astrositoma,oligodendroglioma.  

b. Meningioma:tumor metastasis 

2) Tumor stuktur  median:adenoma 

hipofisis, tumor grandula 

pinealis,kraniofaringioma.  

 Tumor infratentorial: 

a. Schwannoma akustikus.  

b. Tumor metastasis.  

c. Meningioma.  

d. Hemangioblastoma.  

 Tumor medulla spinalis: 

a. Ekstradural: metastasis 

b. Intradural 

c. Ekstramedular:meningioma, 

neurofriboma.  

d. Intramedural: ependinoma, 

astrositoma.  

b. Berdasarkan jenis tumor: 

a. Jinak:acoustic 

neuroma,meningioma.  

4 
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b. Malignant:astrocytoma(Grade 

2,3,4)oligondedroglioma.  

3. Etiologi 

Etiologi tumor otak menurut Price dan 

Wilson (2006) adalah: 

 Penyebab dari tumor hingga 

kini saat ini belum diketahui. Namun 

ada bukti kuat yang menunjukkan 

bahwa beberapa agent bertanggung 

jawab untuk tumor tertentu. Agen 

tersebut meliputi faktor herediter, 

kongenital, virus, toksin, radiasi, dan 

defisiansi imunologi. Ada juga yang 

mengatakan bahwa tumor otak dapat 

terjadi akibat sekunder dari trauma 

cerebral dan penyakit peradangan. 

4. Manifestasi Klinis 

  Manifestasi klinis menurut Wong 

(2009) dan Ariani (2012) adalah: 

1) Nyeri kepala.  

2) Mual dan muntah yang disebabkan 

oleh peningkatan tekanan 

intracranial.  

3) Perubahan neuromuscular 

meliputi: gerakan yang janggal 

atau tidak terkoordinasi, hilangnya 

keseimbangan.  

4) Gangguan vokal (bicara 

terganggu, berdesis, afasia).  

5) Perubahan perilaku meliputi: 

penurunan selera makan, gagal 

tumbuh, keletihan (sering tidur 

siang), koma, perilaku ganjil 

(pandangan kosong, gerakan 

otomatis).  

5. Pathofisiologi 

 Tumor intrakranial 

menyebabakan gangguan neurologis 

progresif. Gangguan neurologis pada 

tumor intrakranial biasanya dianggap 

disebabkan oleh dua faktor, yaitu 

gangguan fokal disebabkan oleh tumor 

dan kenaikan tekanan intracranial.  

1) Gangguan fokal 

 Terjadi apabila terdapat 

penekanan pada jaringan otak, dan 

infiltrasi atau infasi langsung pada 

parenkim otak dengan kerusakan 

jaringan neuron. Tentu saja disfungsi 

yang paling besar terjadi pada tumor 

yang tumbuh paling cepat (misalnya: 

gliomablastoma multiforme) 

Perubahan suplai darah akibat 

tekanan yang ditimbulkan tumor yang 

bertumbuh menyebabkan nekrosis 

jaringan otak. Gangguan suplai darah 

arteri pada umumnya bermanifestasi 

sebagai kehilangan fungsi secara akut 

dan mungkin dapat dikacaukan 

dengan gangguan serebrovaskular 

primer.  

 Serangan kejang sebagai 

manifestasi perubahan  kepekaan 

neuron dihubungkan dengan 

kompresi, invasi, dan perubahan 

suplai darah ke jaringan otak. 

Beberapa tumor membentuk kista 

yang juga menekan parenkim otak 

sekitarnya sehingga memperberat 

gangguan neurologis fokal, seperti 

bicara terganggu,berdesis, dan afasia.  

2) Peningkatan tekanan intracranial. 

 Dapat diakibatkan oleh 

beberapa faktor: bertambahnya 

massa dalam tengkorak, 

terbentuknya edema sekitar tumor, 

dan perubahan sirkulasi cairan 

serebrospinal.  

 Pertumbuhan tumor 

menyebabkan bertambahnya massa 

karena tumor akan mengambil tempat 

dalam ruang yang relatif tetap dari 

ruang tengkorak yang kaku. Tumor 
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ganas menimbulkan edema dalam 

jaringan otak sekitarnya. 

Mekanismenya belum seluruhnya 

dipahami, tetapi diduga disebabkan 

oleh selisih osmotik yang 

menyebabkan penyerapan cairan 

tumor. Beberapa tumor dapat 

menyebabkan perdarahan. Obstruksi 

vena dan edema yang disebabkan 

oleh kerusakan sawar darah otak, 

semuanya menimbulkan kenaikan 

volume intracranial dan 

meningkatkan tekanan intracranial. 

Obstruksi sirkulasi cairan 

serebrospinal dari ventrikel lateral ke 

ruangan subaraknoid menimbulkan 

hidrosefalus.  

 Peningkatan tekanan 

intrakranial akan membahayakan jika 

perkembanganya cepat. Mekanisme 

kompensasi  bekerja menurunkan 

volume darah intracranial,volume 

cairan serebrospinal,kandungan 

cairan intra sel dan mengurangi sel-

sel parenkim. Peningkatan tekanan 

intracranial yang tidak diobati 

mengakibatkan herniasi unkus atau 

serebellum. Herniasi ulkus timbul 

bila girus medialis lobus temporalis 

tergeser ke inferior melalui insisura 

tentorial oleh massa dalam hemisfer 

otak. Herniasinmenekan 

menensefalon, menyebabkan 

hilangnya kesadaran dan saraf kranial 

III.  

 Pada herniasi serebellum,tonsil 

serebellum tergeser kebawah melalui 

foramen magnum oleh suatu massa 

posterior. Kompresi medulla 

oblongata dan henti pernafassan 

terjadi dengan cepat. Perubahan 

fisiologis lain yang terjadi akibat 

penngkatan intracranial yang cepat 

adalah brakikardi progresif, 

hipertensi sistemik (pelebaran 

tekanan nadi), dan gangguan 

pernafasan. Muttaqin (2008) dan 

Ariani (2012) 

6. Komplikasi 

Komplikasi tumor otak menurut Ariani 

(2012) : 

1) Edema serebral 

2) Hidrosefalus 

3) Herniasi otak  

4) Epilepsi 

5) Metastase ketempat lain.  

7.  Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang menurut 

Batticaca (2008) : 

1) CT-scan dan MRI (Magnetic 

Resonance Imaging).  

2) Foto polos  

3) Biopsi stereotatik 

4) Angiografi serebral  

5) EEG (elektroensefalogram) 

8. Penatalaksanaan Medis 

 Penatalaksanaan medis 

menurut widagdo (2012) dan 

Harsono (2011) : 

a. Pembedahan 

b. Radiotherapy   

c. Chemotherapy 

  

TINJAUAN KEPERAWATAN  

1. Pengkajian 

Fokus pengkajian tumor otak menurut 

Dongoes (2008): 

a. Pemeriksaan fisik : 

1) saraf: kejang, tingkah laku aneh, 

disorientasi, afasia, 

penurunan/kehilangan memori, 

afek tidak sesuai, berdesis. 

2) Penglihatan : penurunan lapang 

pandang, penglihatan kabur. 
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3) Pendengaran : tinitus, penurunan 

pendengaran, halusinasi. 

4) Jantung : bradikardi, hipertens. 

5) Sistem pernafasan : irama nafas 

meningkat, dispnea, potensial 

obstruksi jalan nafas, disfungsi 

neuromuskuler. 

6) Sistem hormonal : amenorea, 

rambut rontok, diabetes mellitus 

7) Motorik : hiperekstensi, 

kelemahan sendi. 

2. Diagnosa Keperawatan 

 Diagnosa keperawatan pada 

anak dengan tumor otak menurut 

Nanda (2012) adalah : 

a. Ketidakefektifan pola napas 

berhubungan dengan hipoventilasi.  

b. Nyeri berhubungan dengan agen 

injuri fisik (pembedahan).  

c. Ansietas berhubungan dengan 

perubahan status kesehatan.  

d. Ketidakseimbangan kebutuhan 

nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan intake yang 

tidak adekuat.  

e. Risiko infeksi berhubungan dengan 

tindakan invasif.  

f. Risiko jatuh berhubungan dengan 

gangguan keseimbangan 

3. Intervensi 

 Intervensi keperawatan pada 

anak dengan tumor otak menurut 

Nanda (2012) adalah : 

a. Ketidakefektifan pola napas 

berhubungan dengan hipoventilasi 

Tujuan : Pola napas efektif 

Kriteria hasil :  

1) Pola napas efektif 

2) tidak menggunakan otot bantu 

pernapasan 

3) tidak ada bunyi tambahan 

pernapasan 

Intervensi keperawatan : 

a) Monitor tanda-tanda vital pasien 

Rasional : mengetahui pola napas 

pasien.  

b) Ajarkan batuk efektif.  

Rasional : membantu mengeluarkan 

sekret.  

c) Berikan posisi semifowler.  

Rasional : mengurangi sesak napas.  

d) Berikan terapi nebulizer.  

Rasional : membebaskan jalan 

napas.  

e) Berikan terapi osigen sesuai 

kebutuhan.  

Rasional : mengantisipasi terjadinya 

sianosis.  

b. Nyeri berhubungan dengan agen 

injuri fisik (pembedahan).  

Tujuan : Nyeri berkurang/hilang. 

Kriteria hasil : 

1) Pasien mengatakan nyeri 

berkurang/hilang.  

2) Wajah tampak rileks. 

Intervensi keperawatan : 

1) Monitor vital sign pasien 

Rasional: mengetahui 

perkembangan kondisi pasien. 

2) Kaji kualitas, intensitas, 

karakteristik, dan lokasi nyeri.  

Rasional: mengetahui status nyeri 

pasien.  

3) Ajarkan teknik relaksasi.  

Rasional : membantu mengurangi 

nyeri. 

4) Berikan posisi yang nyaman bagi 

pasien.  

Rasional : Membantu mengurangi 

nyeri.  

5) Kolaborasi dengan dokter 

pemberian analgetik.  
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Rasional : memberikan therapy 

yang sesuai dengan kebutuhan 

pasien.  

c. Ansietas berhubungan dengan 

perubahan status kesehatan 

Tujuan : ansietas berkurang 

Kriteria basil : 

1) Pasien tidak cemas 

2) Ekspresi wajah relaks 

Intervensi keperawatan : 

a) Identifikasi tingkat kecemasan 

Rasional: mengetahui penyebab 

cemas 

b) Memberikan informasi tentang 

penyakit dan prognosis pasien 

Rasional: mengurangi 

kecemasan.  

c) Temani pasien untuk memberikan 

keamanan dan mengurangi takut 

Rasional: mengurangi kecemasan 

d) Dorong keluarga untuk menemani 

anak 

Rasional: mengurangi kecemasan 

e) Ajarkan teknik relaksasi 

Rasional: mengurangi kecemasan.  

d. Ketidakseimbangan kebutuhan 

nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan intake yang 

tidak adekuat 

Tujuan : Nutrisi pasien terpenuhi 

Kriteria hasil : 

1) Pasien menghabiskan semua porsi 

makannya 

2) Pasien tidak mual-muntah 

Intervensi keperawatan : 

a) Identifikasi faktor pencetus mual-

muntah.  

Rasional : mengetahui faktor 

penyebab mual-muntah pasien.  

b) Anjurkan keluarga untuk memberi 

makan sedikit tapi sering.  

Rasional : meminimalkan mual-

muntah.  

c) Anjurkan keluarga untuk 

memberikan makan selagi hangat.  

Rasional : meminimalkan mual-

muntah.  

d) Sajikan makanan yang menarik dan 

bervariasi.  

Rasional : menambah nafsu makan 

pasien.  

e) Kolaborasi dengan ahli gizi tentang 

pemberian diit.  

Rasional : memberikan diit yang 

sesuai kebutuhan pasien.  

f) Kolaborasi dengan dokter 

pemberian anti emetik.  

Rasional: meminimalkan mual-

muntah pasien.  

e. Risiko infeksi berhubungan dengan 

tindakan invasive 

Tujuan : tanda-tanda infeksi 

hilang 

Kriteria hasil : 

1) Tanda-tanda infeksi hilang.  

2) Tanda-tanda vital dalam batas 

normal.  

3) Leukosit dalam batas normal.  

Intervensi keperawatan : 

a) Monitor tanda-tanda infeksi.  

Rasional : mengetahui risiko 

terjadinya infeksi.  

b) Lakukan perawatan luka dengan 

tindakan aseptik.  

Rasional : Untuk mencegah 

terjadinya infeksi.  

c) Anjurkan keluarga untuk selalu 

mencuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan pasien.  

Rasional: untuk mencegah 

terjadinya infeksi nosokomial.  

d) Batasi pengunjung 
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Rasional : mencegah terjadinya 

infeksi nosokomial.  

e) Anjurkan pasien untuk tidak 

memegangi daerah luka.  

Rasional : Mencegah terjadinya 

infeksi.  

f) Kolaborasi dengan dokter 

pemberian anti biotik jika 

diperlukan.  

Rasional : mencegah 

terjadinya infeksi.  

f. Risiko jatuh berhubungan dengan 

gangguan keseimbangan 

Tujuan : Tidak terjadi jatuh 

Kriteria Hasil: 

1) Resiko jatuh teridentifikasi 

2) Terpasang gelang kuning / tanda 

resiko jatuh 

3) Edukasi resiko jatuh terlaksana 

4) Pasien tidak jatuh 

Intervensi: 

a) Identifikasi tingkat kemampuan 

pasien dalam melakukan mobilisassi 

fisik 

Rasional: mengetahui tingkat 

kerentanan terhadap jatuh 

b) Ajarkaan klien posisi jatuh untuk 

meminimalkan resiko jatuh 

Rasional: meminimalkan cedera 

c) Ciptakan lingkungan nyaman 

Rasional: memfasilitasi keamanan 

d) Edukasi pasien dan keluarga 

Rasional: meminimalkan cedera 

e) Motivasi keluarga untuk membantu 

klien 

Rasional: meminimalkan resiko 

cedera 

f) Dekatkan kebutuhan pasien.  

Rasional: meminimalkan cedera. 

 
TINJAUAN KASUS 

1. Pengkajian  

Pengkajian dilakukan pada 

hariSelasa, 11 Maret 2014 

a.  Identitas klien 

1) Nama: An. R  

2) Umur:  11  tahun 

3) Alamat:  Karanganyar 

4) Pendidikan :  SD 

5)Dx. Medis : post   

 kraniofaringioma 

6) No. Rm: 0111609 

b.  Identitas penanggung jawab 

1) Nama : Ny. M  

2) Umur : 50 tahun 

3)  Alamat : Karanganyar 

4) Hubungan dengan pasien: Ibu 

2. Pengkajian Keperawatan 

Riwayat Kesehatan  

a. Alasan Masuk 

ibu pasien mengatakan anaknya 

sering mengeluh pusing sejak dua 

bulan yang lalu, tapi ibu tidak 

begitu cemas. Setelah satu bulan 

anak makin sering mengeluh 

pusing dan penglihatan kabur. 

Disekolah anak juga sering 

pingsan. setelah kejadian itu, ibu 

membawa anaknya kedokter saraf. 

Oleh dokter saraf dirujuk kerumah 

sakit kartini, tetapi setelah di CT-

Scan anak positif tumor otak, dan 

dari RS. Kartini dirujuk ke RSUD 

Dr. Moewardi.  

b. Keluhan Utama 

 Pusing  

c. Riwayat Kesehatan  Sekarang  

ibu pasien mengatakan 

anaknya sering mengeluh pusing 

sejak dua bulan yang lalu, tapi ibu 

tidak begitu cemas. Setelah satu 

bulan anak makin sering mengeluh 

pusing dan penglihatan kabur. 

Disekolah anak juga sering 
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pingsan. setelah kejadian itu, ibu 

membawa anaknya kedokter saraf. 

Oleh dokter saraf dirujuk kerumah 

sakit kartini, tetapi setelah di CT-

Scan anak positif tumor otak, dan 

dari RS. Kartini dirujuk ke RSUD 

Dr. Moewardi. Di RS. Dr. 

moewardi anak sudah dilakukan 

dua kali operasi, operasi yang 

pertama dilakukan pada tanggal 26 

Februari 2014 yaitu operasi 

pengangkatan tumor, keadaan luka 

operasi masih terbuka. Dan 

operasi kedua dilakukan pada 

tanggal 3 Maret 2014 yaitu 

operassi penutupan luka. 

d. Riwayat Kesehatan Dahulu 

Klien mengatakan tidak pernah 

menderita penyakit menular, 

sebelumnya klien juga pernah 

dirawat di RSDM 2x karena kiret 

pada tahun 2011 dan 2013. Klien 

belum pernah operasi. 

e. Pengkajian fungsional 

1. Pola nutrisi dan cairan: klien 

mengatakan tidak ada masalah, 

klien makan 3x sehari habis ½ 

porsi , klien mengatakan sering 

haus. 

2. Pola eliminasi: tidak ada 

masalah 

3. Istirahat tidur: klien 

mengatakan tidak bisa tidur, klien 

mengatakan kawatir memikirkan 

sakitnya 

4. Pola psikologis: klien 

mengatakan cemas  

3. Diagnosa Keperawatan   

1. Cemas berhubungan dengan 

perubahan status keshatan (Nanda, 

2012).  

2. Resiko jatuh berhubungan dengan 

gangguan keseimbangan(Nanda, 

2012) 

3. Risiko infeksi berhubungan dengan 

prosedur invasive (Nanda, 2012) 

PEMBAHASAN 

A. Pengkajian 

1. Data yang ada pada pada teori dan 

ada pada kasus An. R yaitu 

sebagai berikut:  

a. Perubahan neuromuscular  

Pada kasus Pasien 

mengalami gangguan 

keseimbangan,jalan sempoyongan, 

penglihatan berkunang - kunang.  

b. Nyeri kepala 

Pada kasus pasien 

mengalami nyeri kepala saat 

beraktivitas.  

c. Cemas 

Pada kasus pasien 

mengalami kecemasan, takut 

ditinggalkan dan dijauhi oleh 

teman-temanmya karena 

penyakitnya.  

2. Data yang ada pada teori tetapi 

tidak ditemukan pada kasus An. R 

yaitu sebagai berikut : 

a. Pasien tidak mengalami 

peningkatan irama napas, dyspnea, 

obstruksi jalan napas, data ini 

didukung dengan dari pengkajian 

yang didapatkan data respirasi rate 

: 22 x/menit, dan jalan napas 

efektif.  

b. Pasien tidak mengalami penurunan 

pendengaran, data ini didukung 

dengan pasien tidak mengalami 

gangguan pendengaran.  

c. Pasien tidak mengalami gangguan 

penciuman, data ini dengan pasien 
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dapat menyebutkan bau minyak 

kayu putih dengan benar.  

3. Data yang ada pada kasus tetapi 

tidak ada pada teori yaitu tidak 

ditemukan pada kasus An. R 

karena semua data mengacu pada 

teori.  

B. Diagnosa Keperawatan yang 

Muncul pada Kasus 

1. Resiko infeksi berhubungan 

dengan prosedur invasif (Nanda, 

2012) 

Data yang menunjang dari 

diagnosa tersebut dari data 

subyektif didapatkan data ibu 

mengatakan badan anyaknya 

panas,pasien juga mengatakan 

tangan yang terpasang infus terasa 

gatal, dari data obyektif 

didapatkan data terdapat luka post 

operasi dibagian kepala, 

lukatampak kering,tidak ada 

puss,tangan tampak kemerahan, S: 

37,5
0
C, Leukosit : 15,4 ribu/uL.  

Penulis menegakkan 

diagnose ini yang awalnya 

prioritas ketiga menjadi perioritas 

pertama karena berdasarkan situasi 

yang mengancam, apabila tidak 

segera ditangani maka akan 

menyebabkan berkembangnya 

infeksi dan akan memperlambat 

proses penyembuhan pasien. 

Sehingga perlu perawatan khusus 

umtuk mencegah terjadinya 

infeksi. (Wong, 2009) 

2. Resiko jatuh berhubungan dengan 

gangguan keseimbangan. (Nanda, 

2012) 

Data yang menunjang dari 

diagnose tersebut dari data 

subyektif didapatkan data pasien 

mengatakan masih sedikit pusing 

saat berjalan, pasien mengatakan 

belum berani bila berjalan 

sendirian, pasien juga mengatakan 

saat berjalan mata berkunang-

kunang, dari data obyektif 

didapatkan data pasien tampak 

jalan sempoyongan, paasien 

terlihat dibantu keluarga saat jalan 

kekamar mandi.  

Penulis menegakkan 

diagnose ini menjadi diagnose 

prioritas kedua berdasarkan situasi 

yang mengancam apabila tidak 

segera ditangani maka akan 

menyebabkan bahaya fisik. 

(Wong, 2009) 

3. Cemas berhubungan dengan 

perubahan status kesehatan 

(Nanda, 2012) 

Batasan karakteristik  

subyektif: keterbatasan 

produktivitas, mengekspresikan 

keluhan karena perubahan pada 

kejadian kehidupan, gelisah, 

memandang sekilas, insomnia, 

kontak mata yang buruk,  

menyelidik dan tidak perhatian. 

Obyektif: menderita,cemas, 

ketakutan, distress, perasaan tidak 

adekuat. (Nanda, 2012) 

Data yang mendukung dari 

diagnose tersebut adalah dari data 

subyektif pasien mengatakan takut 

ditinggalkan teman-temannya 

Karena sakitnya, pasien takut 

sendirian, pasien juga takut kalau 

tidak bisa sembuh. Dari data 

obyektif didapatkan pasien tampak 

lemah, pasien tampak tidur 

ditemani ibunya, pasien tidak bisa 

tidur siang dan sering terbangun 
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saat tidur malam karena 

memikirkan sakitnya.  

Penulis menegakkan 

diagnosa ini pada prioritas 

pertama karena berdasarkan 

psikologis sangat penting untuk 

proses penyembuhan pasien. 

Apabila tidak segera ditangani 

maka akan memperlambat proses 

penyembuhan pasien. Dan anak 

pada fase laten sudah dapat 

memilih teman dangan selektif, 

lebih diplomatik, dan memahami 

arti penting keluarga dan 

menunjukan rasa kassih sayang 

terhadap anggota keluarganya. 

(wong, 2004) 

C. Pelaksanaan tindakan 

1. Resiko infeksi berhubungan 

dengan prosedur invasive. 

 Implementasi keperawatan dan 

rasional yang seharusnya 

dilakukan oleh perawat tetapi 

tidak dilakukan karena 

keterbatasan penulis yaitu: 

a. Memberikan isolasi sebegai 

tindakn pencegahan 

Rasional: mengetahui 

orgnsme/dosis antibiotik yang 

cocok, untuk menurunkan risisko 

penyebaranpada orang lain. 

(Doenges, 2008).  

b. Mempraktekkan cara memcuci 

tangan yang tepat 

Rasional: mencegah infeksi 

nosocomial. (Doenges, 2008) 

c. Mencatat munculnya tanda-tanda 

klinis dari proses infeksi 

Rasional: mengaetahui tanda-

tanda infeksi. (Doenges, 2008) 

d. Memantau suhu secara teratur  

Rasional: mengetahui apakah ada 

peningkatan suhu setelah suhu 

turun. (Doenges, 2008) 

Kelebihan diagnosa ini 

perawat, keluarga dan pasien 

mampu mempraktekkan cara 

mencuci tangan dengan benar, 

klien dan  keluargamampumenjaga 

personal hygiene dengan mandi 2 

kali sehari.  

Kelemahan dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

penulis tidak mengobservasi luka 

saat melakukan perawatan luka 

dan saat melakukan penyuluhan 

pada pengunjung untuk 

mengunjungi pasien secara 

bergantian, pengunjung tidak 

mendengarkan.  

2. Resiko jatuh berhubungan dengan 

gangguan keseimbangan. 

 Implementasi keperawatan dan 

rasional yang seharusnya 

dilakukan oleh perawat tetapi 

tidak dilakukan karena 

keterbatasan penulis adalah: 

a. Memberikan penkes tentang 

lingkungan yang aman untuk anak.  

Rasional: memberikan informasi 

kepada keluarga agar bias menata 

lingkungan anak dengan aman. 

(Doengos, 2008) 

b. Memberikan lingkungan 

yang nyaman untuk klien.  

Rasional: membantu 

mengoptimalkan tingkat 

kesadaran. (Doenges, 2008) 

Kelebihan diagnosa ini 

keluarga selalu membantu klien 

dalam mobilissasi fisik dan 

mendampingi klien saat 

beraktivitas.  
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Kelemahan dalam 

melakukan tindakan ini ke;uarga 

terkadang lupa mendekatkan 

kebutuhan klien, dan pasien belum 

berani melakukan mobilisasi fisik 

secara mandiri.  

3. Cemas berhubungan dengan 

perubahan status kesehatan. 

 Implementasi keperawatan dan 

rasional yang seharusnya 

dilakukan perawat tetapi tidak 

dilakukan Karena ketebatasan 

penulis adalah: 

a. Memberikan informasi tentang 

penyakit dan prognosis pasien 

Rasional: mengurangi 

kecemasan. (Doenges, 2008) 

b. Memberikan dukungan terhadap 

perencanaan gaya hidup yang 

nyata setelah sakit 

Rasional: meningkatkan perasaan 

akan keberhasilan dalam 

penyembuhan. (Doenges, 2008) 

Kelebihan pada diagnosa 

ini pasien mampu mengungkap 

rasa takut secara terbuka, dan 

keluarga berpartisipasi dalam 

pelaksaan tindakan keperawatan 

yaitu membantu menemani dan 

menyemangati anak.  

Kelemahan dalam 

melakukan tindakan keperawatan 

yaitu dalam mempersiapkan alat 

untuk tidakan prosedur sebelum 

dilakukan implementasi terkadang 

lupa atau kurang lengkap.  

D. Hasil Evaluasi 

Hasil evaluasi dari setiap 

diagnosa serta membandingkan 

dengan kriteria hasil adalah 

sebagai berikut : 

1. Resiko infeksi berhubungan 

dengan prosedur invasif.  

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3x24 jam 

pada diagnose ini, evaluasi 

dilakukan pada hari kamis 11 

maret 2014 adalah: S (subyektif) 

ibu mengatakan anaknya sudah 

turun panasnya, pasien 

mengatakan mandi sehari 2 kali 

sehari, O (obyektif) tanda-tanda 

infeksi hilang, S : 37 oC, A 

(assessment) masalah teratasi 

sebagian, P (planning) lanjutkan 

intervensi, pertahankan perawatan 

luka dengan teknik aseptik, 

Berikan obat antibiotik sesuai 

program terapi.  

2. Resiko jatuh berhubungan dengan 

gangguan keseimbangan.  

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3x24 jam 

pada diagnose ini, evaluasi 

dilakukan pada hari kamis 13 

maret 2014 didapatkan hasil: 

S(subyektif): pasien mengatakan 

mengerti, keluarga passion juga 

mengatakan akan membantu klien 

dalam mobilisasi fisik, O 

(obyektif): pasien tampak 

mempraktekkan, keluarga tampak 

membantu pasien saat kekamar 

mandi, A (assessment) : masalah 

teratassi sebagian, P(planning): 

intervensi dilanjutkan : ciptakan 

lingkungan nyaman, motivasi 

keluarga untuk damping klien.  

3. Diagnosa ketiga: cemas 

berhubungan dengan perubahan 

status kesehatan.  

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3x24 jam 



13 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA An.R DENGAN  GANGGUAN 

 SISTEM PERSARAFAN : POST KRANIOFARINGIOMA  

DI MELATI II RSUD DR. MOEWARDI 

 SURAKARTA 
 

  

 

pada diagnosa ini, evaluasi 

dilakukan pada hari kamis tanggal 

13 maret 2014 adalah:  S 

(subyektif): pasien mengatakan 

takut kehilangan ketaman-

temannya, pasien juga mengatakan 

lebih tenang, keluarga pasien 

mengatakan mengerti  dan 

memotivasi anak, O(obyektif):  

pasien tampak tenang, keluarga 

terlihat selalu didekat pasien, 

A(assessment): masalah teratasi 

sebagian, P(planning): intervensi 

dilanjutkan : terus dorong keluarga 

untuk menyemangati dan 

memotivasi pasien untuk sembuh.  

 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan asuhan 

keperawatan tersebut, penulis menarik 

kesimpulan bahwa secara umum 

asuhan keperawatan pada pasien 

dengan post operasi kraniofaringioma 

adalah sebagai berikut:  

1. Resiko infeksi berhungan dengan 

prosedur invasif.  

 implementasinya memonitor 

tanda-tanda infeksi, melakukan 

perawatan luka dengan teknik aseptik, 

menganjurkan keluarga  untuk 

mencuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien, membatasi 

pengunjung, memberian antibiotik. 

Hasil evaluasi masalah teratasi 

sebagian dan pertahankan perawatan 

luka dengan teknik aseptik, batasi 

pengunjung, motivasi keluarga untuk 

tetap mencuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan pasien, berikan 

obat anti biotik ceftriaxone 125/12 

jam.  

2. Resiko jatuh berhubungan dengan 

gangguan keseimbangan. Dengan 

implementasinya mengidentifikasi 

tingkat kemampuan pasien dalam 

mobilisasi fisik, mengajarkan 

posisi jatuh untuk meminimalkan 

cedera, memotivasi keluarga untuk 

membantu mobilisasi fisik, 

mendekatkan kebutuhan klien. 

Hasil evaluasi masalah teratasi 

sebagian dengan menciptakan 

lingkungan nyaman, motivasi 

keluarga untuk damping klien.  

3. Cemas berhubungan dengan 

perubahab status kesehatan. 

Dengan Implementasinya 

mengidentifikasi tingkat 

kecemasan, mendorong keluarga 

untuk menemani dan 

menyemangati anak, mengajarkan 

teknik relaksasi, melakukan 

edukasi cara mengurangi 

kecemasan. Hasil evaluasi masalah 

teratasi sebagian dengan terus 

dorong keluarga untuk 

menyemangati dan memotivasi 

pasien untuk sembuh.  

B. Saran 

Secara menyeluruh dari 

asuhan keperawatan yang penulis 

lakukan pada An. R tersebut dan 

penulisan karya ilmiah ini tentunya 

tidak luput dari berbagai kesalahan 

dan kekurangan, baik dari segi 

prosesnya maupun dari segi 

penulisannya. Oleh karena iitu 

penulis mengharapkan saran yang 

membangun dari pihak-pihak yang 

berhubungan untuk kebaikan 

penulis dan pembaca yang 

budiman.  
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Untuk rumah sakit dan 

pihak-pihak terkait dimohon 

memberikan solusi terbaik untuk 

bersama, terutama masalah 

keramahan terhadap pasien dan 

keluarga dalam proses pemberian 

pelayanan kesehatan dirumah sakit. 

Terima kasih.  
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