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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diperkirakan 100.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat cedera 

kepala, dan lebih dari 700.000 mengalami cedera cukup berat yang 

memerlukan perawatan di rumah sakit.  Dua  per tiga dari kasus ini berusia di 

bawah 30 tahun dengan jumlah laki-laki lebih banyak dari wanita. Lebih dari 

setengah dari semua pasien cedera kepala berat mempunyai signifikasi 

terhadap cedera bagian tubuh lainnya. (Smeltzer and Bare, 2002) 

Indonesia sebagai negara berkembang ikut merasakan kemajuan 

teknologi, di antaranya bidang transportasi. Dengan kemajuan transportasi, 

mobilitas penduduk pun ikut meningkat. Namun akibat kemajuan ini, juga 

dapat berdampak negatif yaitu semakin tingginya angka kecelakaan yang 

menyebabkan timbulnya trauma kepala. Data kecelakaan lalu lintas 

memperlihatkan bahwa pada tahun 2006 sebesar 36.000 orang tewas akibat 

kecelakaan di jalan raya, 19.000 orang di antaranya melibatkan pengendara 

sepeda motor. Itu berarti dalam tahun 2006 setiap hari ada sekitar 52 orang 

yang tewas kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. Angka itu 

menunjukkan peningkatan sebesar 73,33% daripada angka 2 tahun yang lalu, 

yang hanya sekitar 30 orang. 

Akibat trauma kepala pasien dan keluarga mengalami perubahan fisik 

maupun psikologis, asuhan keperawatan pada penderita cedera kepala 
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memegang peranan penting terutama dalam pencegahan komplikasi. 

Komplikasi dari cedera kepala adalah infeksi, perdarahan. Cedera kepala 

berperan pada hampir separuh dari seluruh kematian akibat trauma-trauma. 

Cedera kepala merupakan keadaan yang serius. Oleh karena itu, diharapkan 

dengan penanganan yang cepat dan akurat dapat menekan mordibitas dan 

moralitas penanganan yang tidak optimal dan terlambatnya rujukan dapat 

menyebabkan keadaan penderita semakin memburuk dan berkurangnya 

pemulihan fungsi. ( Fauzi, 2002). 

Di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali peringkat pertama penyakit 

yang menjadi sepuluh besar adalah cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas. 

Ini terjadi karena pengaruh letak geografis Kabupaten Boyolali yang berada di 

area pengunungan dengan jalan yang berliku dan rawan kecelakaan. Dari 

sepuluh kasus penyakit di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali sebesar 

32,28% adalah penyakit cedera kepala, yang terbagi menjadi 20,05% cedera 

kepala ringan, 9,12% cedera kepala sedang dan 2,11% cedera kepala berat. 

Adapun keperawatan gangguan cedera kepala ditunjukan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar pasien yang tergantung dan mencegah komplikasi 

dimana masalah cedera kepala biasanya tidak mengancam jiwa namun 

mempunyai dampak yang bermakna bagi aktifitas dan produktifitas. 

Pendidikan kesehatan diberikan untuk mencegah gagar otak lebih lanjut 

sehingga secara bertahap pasien dapat mengoptimalkan Biopsiko-Sosio-dan 

Spiritual. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul “Asuhan 

Keperawatan Pada Ny. S yang mengalami Cedera Kepala Ringan di Bangsal 

Flamboyan Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari Latar Belakang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Bagaimana Merawat pasien dengan Cedera Kepala Ringan di Bangsal 

Flamboyan Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali ?” 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Agar penulis mampu memberikan Asuhan Keperawatan pada 

pasien dengan Cedera Kepala Ringan, dengan menggunakan pendekatan 

manajemen Keperawatan secara benar dan tepat dan sesuai dengan standar 

keperawatan secara profesional. 

2. Tujuan khusus 

a. Penulis dapat mengkaji pasien yang mengalami cedera kepala ringan 

pada Ny. S. 

b. Penulis dapat mengidentifikasi data untuk menentukan diagnosa 

keperawatan atau masalah keperawatan yang terjadi pada pasien 

dengan cedera kepala ringan pada Ny. S 

c. Penulis dapat menyusun rencana tindakan keperawatan pada pasien 

cedera kepala ringan pada Ny. S. 
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d. Penulis dapat implementasikan tindakan keperawatan pada pasien 

cedera kepala ringan pada Ny. S sehingga pasien dapat teratasi. 

e. Penulis dapat mengevaluasi hasil akhir Asuhan Keperawatan yang 

diberikan pada pasien Ny. S dengan cedera kepala ringan apakah sudah 

berhasil apa belum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penyusunan karya tulis ilmiah diharapkan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya : 

1. Bagi profesi 

Agar karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan cedera 

kepala ringan, sehingga dapat dilakukan tindakan yang segera untuk 

mengatasi masalah yang terjadi pada pasien dengan cedera kepala ringan. 

2. Bagi pembaca 

Memberikan pengertian, pengetahuan dan pengambilan keputusan 

yang tempat kepada pembaca. Khususnya dalam menyikapi dan mengatasi 

jika ada penderita cedera kepala ringan. 

3. Bagi penulis 

Diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

yang lebih mendalam dan upaya dalam memberikan asuhan keperawatan 

khususnya pada pasien dengan cedera kepala ringan. 

 




