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ANATOMI SISTEM NEUROBEHAVIOUR    

SUSUNAN SARAF PUSAT
Sistem Saraf Pusat (SSP) terdiri atas otak dan medula spinalis. SSP menerima 
asupan sensori melalui serabut sensori (dendrite) di dalam saraf spinal dan saraf 
kranial lalu mengirimkan impuls-impuls motorik melalui akson-akson dalam 
saraf yang sama. SSP juga mengandung sejumlah besar neuron-neuron yang 
secara keseluruhan saling memengaruhi. Neuron-neuron ini disebut neuron  
internunsial, atau interneuron, dan dapat berada di dalam otak dan medula 
atau menghubungkan satu dengan lainnya. Masing-masing dari tujuh bagian 
otak utama serta medula spinalis akan dibahas dengan singkat berikut ini.

Otak
Anatomi dasar otak diperlihatkan pada Gambar 1.1. Bagian-bagian otak 
menurut urutan dari atas ke bawah adalah hemisfer serebri, diensefalon, 
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midbrain, pons, medula oblongata, dan serebelum. Tampilan otak secara 
umum dapat dipandang sebagai batang yang memanjang ke atas dari medula 
spinalis dengan suatu pertumbuhan seperti bunga kecil pada bagian inferiornya 
(serebelum) menutupi bagian bawah batang otak dan pertumbuhan seperti 
bunga besar pada bagian superiornya (serebrum) yang menutupi sebagian 
besar batang otak. Medula, pons, dan midbrain membentuk batang otak.
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Gambar 1.1 Potongan midsagital otak.

Serebrum

Masing-masing dari kedua hemisfer serebri (kiri dan kanan) mempunyai 
lapisan korteks yang menutupi permukaan otak. Lapisan kortikal ini terbuat 
dari beberapa jenis neuron tak bermielin yang berbeda dan sel-sel glia dalam 
enam lapisan berbeda sesuai jenis dan fungsi selnya. Di bawah korteks adalah 
massa putih (serabut saraf bermielin). Jauh di dalam setiap hemisfer terdapat 
beberapa kelompok dari badan sel saraf, disebut basal ganglia, dan ventrikel 
lateral berisi CSS. Hemisfer kanan dan kiri dihubungkan serta berhubungan 
satu sama lain oleh pita transversal serabut saraf yang disebut korpus kalosum. 
Masing-masing hemisfer memiliki empat lobus, di mana secara umum terletak 
di bawah masing-masing tulang tengkorak berikut: frontal, parietal, temporal, 
dan oksipital. Untuk sebagian besar, masing-masing hemisfer mempersarafi 
sisi kontralateral tubuh (serabut-serabut bersilangan dalam SSP).
 Suatu perkecualian yang jelas adalah area broka. Area korteks ini 
membantu semua fungsi motorik bicara dan terletak pada area posterolateral 
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lobus frontalis kiri pada semua orang yang tidak kidal dan banyak pada 
orang kidal. Apabila terjadi kerusakan area ini pada orang dewasa akan 
menyebabkan afasia motorik.

Korteks

Korteks diduga untuk menjalankan semua fungsi-fungsi mental yang lebih 
tinggi seperti penilaian, bahasa, memori (daya ingat), kreativitas, dan 
berpikir abstrak. Selain itu, juga berfungsi dalam persepsi, penempatan, dan 
interpretasi semua sensasi, serta mengatur semua gerak disadari (voluntary) 
dan terutama aktivitas motorik diskrit (Gambar 1.2). Berbagai daerah 
korteks telah diindentifikasi karena mempunyai fungsi motorik dan fungsi 
sensorik yang berbeda, tetapi beberapa area ini juga terlibat dalam fungsi 
lain (seperti area oksipital yang sekarang diketahui berfungsi dalam sebagian 
proses belajar dari orang buta). Beberapa area serebum bekerja bersama-sama 
untuk menghasilkan suatu fungsi koordinasi manusia; proses komunikasi 
merupakan suatu contoh yang baik tentang hal ini.
 Komunikasi verbal tergantung pada kemampuan untuk menginterpretasi 
ucapan dan untuk menerjemahkan pikiran ke dalam bentuk ucapan. Ide-ide 
biasanya dikomunikasikan antara orang-orang baik melalui pembicaraan atau 
bahasa tulisan. Dengan bahasa lisan asupan informasi sensori terjadi melalui 
korteks auditorius utama. Pada daerah asosiasi auditori, suara ditafsirkan 
sebagai kata dan kata sebagai kalimat. Kalimat ini kemudian diinterpretasikan 
oleh area integratif umum dari korteks serebri sebagai pikiran.
 Area integratif umum juga mengembangkan pikiran untuk 
dikomunikasikan. Huruf-huruf yang dilihat oleh mata diasosiasikan sebagai 
kata, pikiran, dan kalimat pada area asosiasi visual, juga diintegrasikan ke 
dalam bentuk pikiran pada area ini. Pelaksanaan yang berhubungan dengan 
region fasial dari area sensori somecthelic, area integratif umum melakukan 
serangkaian impuls, yang masing-masing menggambarkan suku kata 
atau kata, kemudian mentransmisikannya ke area motorik sekunder yang 
mengendalikan laring dan mulut.
 Pusat bicara, selain mengontrol aktivitas motorik laring dan mulut, 
mengirimkan impuls-impuls ke pusat pernapasan dari korteks motorik 
sekunder untuk memberikan pola pernapasan saat proses bicara.
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Gambar 1.2 Diagram lokalisasi fungsi pada hemisfer serebri. Berbagai area fungsional diperhatikan 
dalam hubungannya terhadap lobus dan fisura. Kiri: bidang lateral. Kanan: Bidang medial.

Bangsal Ganglia

Fungsi bangsal ganglia dalam kerja samanya dengan bagian-bagian otak yang 
lebih rendah dalam memberikan sirkuit untuk gerakan tubuh sadar dan di 
bawah sadar. Basal ganglia ini memberikan 1) latar belakang tonus otot yang 
penting untuk gerakan sadar yang mempunyai ciri tersendiri, 2) kehalusan 
dan koordinasi fungsi-fungsi antagonis otot, dan 3) dasar gerakan berirama 
bawah sadar otomatis yang terlibat dalam pemeliharaan keseimbangan dan 
berjalan. Lesi pada basal ganglia ini akan menyebabkan berbagai abnormalitas 
seperti chorea, hemibalismus, dan penyakit Parkinson.

Diensefalon

Pada bagian bawah serebrum terdapat bagian otak yang lain yaitu diensefalon. 
Area ini mengandung ventrikel ketiga thalamus. Pada bagian bawahnya 
terdapat hipotalamus dan di bagian atasnya adalah epitalamus atau kelenjar 
pineal (lihat Gambar 1.2). Diensefalon adalah bagian paling atas yang oleh 
sebagian besar penulis disebut batang otak (diensefalon, midbrain, pons, dan 
medula oblongata).
 Thalamus berfungsi sebagai pusat pemancar sensorik dan motorik. 
Thalamus memancarkan impuls-impuls sensori, termasuk dari penglihatan 
dan pendengaran, ke korteks serebri. Selain itu, juga berfungsi dalam 
kesadaran kasar dari sensasi tertentu, yang terbanyakadalah nyeri. Lokalisasi 
diskrit dan segala bentuk persepsi yang lebih halus merupakan fungsi kortikal, 
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namun sebagian kecil dari kesadaran terjadi pada thalamus dan juga area 
midbrain.
 Thalamus juga mempunyai sel-sel lain, akson yang menjalar ke area 
korteks yang berhubungan. Fungsi dari sel-sel ini dan area kortikal tempatnya 
melekat tidak diketahui.
 Terakhir, thalamus memiliki traktus serabut dari sistem pengaktivasi 
retikular (RAS) yang berfungsi dalam kesadaran fisik sempurna, kesadaran 
mental, dan kemungkinan beberapa aspek perhatian.
 Hipotalamus adalah tempat interaksi neuronendokrin. Pada bagian 
inilah berbagai substansi neurosekretori dibentuk hormon-hormon yang 
sebelumnya dihubungkan pada hipofisis posterior (antidiuretik horman 
(ADH) dan oksitosin) dan yang merangsang atau yang menghambat sekresi 
hormon-hormon hipofisis anterior.
 Area otak ini juga mengandung pusat-pusat untuk 1) mengoordinasi 
perangsangan parasimpatik dan simpatik; 2) pengaturan suhu tubuh; 3) 
pengaturan nafsu makan; 4) pengaturan keseimbangan air oleh ADH; serta 
5) pengaturan aktivitas irama psikobiologi tertentu (seperti: tidur).

Midbrain

Midbrain terletak antara diensefalon dan pons dari batang otak. Midbrain 
berisi aquedikus Sylvius, beberapa traktus serabut saraf asenden dan desenden, 
serta pusat stimulus impuls saraf pendengaran dan penglihatan. Di sinilah juga 
terletak nucleus Endinger-Westphal. Nukleus ini mengandung pusat refleks 
otonom untuk akomodasi pupil terhadap cahaya. Nukleus ini menerima 
serabut-serabut dari retina melalui saraf kranial II kemudian mengeluarkan 
impuls motorik melalui serabut-serabut simpatik dan parasimpatik (saraf 
kranial III) ke otot polos iris. Kerusakan akomodasi pupil menandakan 
sedikitnya terjadi kerusakan satu asupan atau haluaran suatu midbrain sendiri 
karena mengalami tekanan (sering karena herniasi tentorial atau stroke).

Pons

Pons varolli terletak di antara midbrain dan medula oblongata dari batang 
otak dan mempunyai badan sel dari serabut-serabut yang terkandung dalam 
saraf kranial V, VI, VII, dan VIII. Pada pons terletak pusat pernapasan 
pneumotaksik dan apneustik, serta pusat traktus serabut yang menghubungkan 
pusat-pusat yang lebih tinggi dan lebih rendah, temasuk serebelum.
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Medula Oblongata

Medula oblongata terletak di antara pons dan medula spinalis. Pada medula 
ini terdapat pusat-pusat otonom yang mengatur fungsi-fungsi vital seperti 
pernapasan, frekuensi jantung, tonus vasomotor juga pusat muntah, refleks 
gag, refleks batuk, dan perilaku refleks bersin. Selain itu, juga terdapat 
ventrikel keempat. Badan sel saraf kranial IX sampai XII terdapat pada area 
ini. Kerusakan dari setiap fungsi vital ini menandakan kerusakan medula.

Serebelum

Serebelum terletak tepat pada posterior dan superior dari medula oblongata. 
Serebelum menerima “sampel” dari semua asupan impuls sensori somesthetik 
asenden juga impuls motorik desenden. Manfaat dari penghubung ini 
memungkinkan serebelum untuk mempertemukan kehendak stimulus motorik 
(sebelum mereka mencapai otot) dengan data sensori aktual. Hal ini akan 
menjamin pertemuan yang optimal untuk “tujuan” motorik sadar dengan 
aktivitas motorik aktual, dengan jeda untuk mengubah pesan motorik pada 
kasus penyimpangan. Serebelum mengirimkan pesannya sendiri ke basal 
ganglia dan korteks, juga ke bagian batang otak untuk melakukan tiga dasar 
fungsi bawah sadar.
 Fungsi serebelum adalah 1) menghasilkan kehalusan, keseimbangan, 
keharmonisan, dan koordinasi gerak otot rangka; 2) mempertahankan 
keseimbangan tubuh; serta 3) mengontrol postur tubuh tanpa kejang atau 
gerakan tanpa kompensasi atau tanda bergoyang-goyang.
 Penyakit serebelum dapat menimbulkan gejala-gejala tertentu terutama 
gangguan cara berjalan, keseimbangan ataksia (terlalu stabil dan kurang 
stabil dalam berjalan), dan tremor.

Meninges

SSP dilapisi oleh tiga lapis jaringan yang disebut meninges, yang terdiri atas 
pia mater, lapisan araknoid, dan dura mater. Pia mater adalah lapisan yang 
terletak di sebelah SSP. Lapisan selanjutnya adalah lapisan araknoid, yang 
mengandung suplai vaskular substansial. Lapisan terakhir adalah dura mater, 
lapisan yang paling tebal di antara semua lapisan, terletak di sebelah tulang 
yang mengelilingi SSP.

Cairan Serebrospinal

Fungsi cairan serebrospinal (CSS) adalah sebagai penahan getaran, serta 
menjaga jaringan SSP yang sangat halus dari benturan terhadap struktur 
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tulang yang mengelilinginya dan dari cedera mekanik. Selain itu, juga 
berfungsi dalam pertukaran nutrien antara plasma dan kompartemen 
selular. CSS merupakan filtrat plasma yang dikeluarkan oleh kapiler di atap 
dari keempat ventrikel otak. Seperti yang telah disebutkan, hal ini serupa 
dengan plasma minus plasma protein yang besar, yang ada di balik aliran 
darah. Sebagian besar cairan ini dibentuk dalam ventrikel bagian lateral, 
yang terletak pada masing-masing hemisfer serebri. Cairan mengalir dari 
ventrikel lateral melalui duktus ke dalam ventrikel ketiga diensefalon. Dari 
ventrikel ketiga, cairan mengalir melalui aqueduktus Sylvius midbrain dan 
masuk ke ventrikel keempat medula. Kemudian sebagian dari cairan ini 
masuk melalui lubang (foramen) di bagian atas dari ventrikel ini dan masuk 
ke dalam spasium subaraknoid (sejumlah kecil berdifusi ke dalam kanalis 
spinalis). Dalam spasium subaraknoid, CSS diserap kembali ke dalam aliran 
darah pada tempat tertentu yang disebut pleksus subaraknoid.
 Pembentukan dan reabsorpsi CSS diatur oleh tekanan osmotik koloid 
dan hidrostatik yang sama yang mengatur perpindahan cairan dan partikel-
partikel kecil antara plasma dan kompartemen cairan interstitial tubuh. 
Secara singkat, kerja dari tekanan ini adalah sebagai berikut. Dua tim yang 
berlawanan dari tekanan mendorong dan menarik memengaruhi gerakan air 
dan partikel-partikel kecil melalui membran kapiler semipermeabel. Satu tim 
terdiri atas tekanan osmotik plasma dan tekanan hidrostatik CSS. Hal ini 
memudahkan gerakan air dari kompartemen CSS ke dalam plasma. Gerakan 
air dari arah berlawanan dipengaruhi oleh tim dari tekanan hidrostatik 
plasma dan tekanan osmotik CSS. Tim yang berpengaruh bekerja sama secara 
simultan dan kontinu. Dalam ventrikel, aliran CSS menurunkan tekanan 
hidrostatik CSS. Hal ini memungkinkan tim bersama memengaruhi gerakan 
air dan partikel kecil dari plasma ke ventrikel.
 Tekanan hidrostatik darah yang rendah dalam sinus venosus bersebelahan 
dengan vili araknoid menunjukkan skala untuk gerakan air dan terlarut 
dari kompartemen CSS kembali ke dalam aliran darah. Kematian sel-sel 
yang melapisi kompartemen CSS akan mengeluarkan protein ke dalam CSS. 
Keadaan ini akan meningkatkan tekanan osmotic CSS dan memperlambat 
reabsorpsi (sementara juga mempercepat pembentukan bila kerusakan terjadi 
di dalam dinding ventrikel). Peningkatan protein CSS karena hal ini atau 
penyebab lain dapat merangsang atau mencetuskan kondisi kelebihan CSS 
yang disebut hidrosefalus.
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Medula Spinalis
Medula spinalis terletak di dalam kanalis neural dari kolumna vertebrata, 
menjalar ke bawah dan memenuhi kanalis nural sampai setinggi vertebra 
lumbalis kedua. Sepasang saraf spinal berada di antara perbatasan vertebra 
sepanjang kolumna vertebra. Di bawah ujung tempat medula spinalis berakhir, 
kanalis neural terisi oleh saraf spinal, yang memanjang ke tempat keluarnya 
(Gambar 1.3). Oleh karena neuron-neuron menempati ruang lebih kecil dalam 
kanal pada lumbal yang lebih rendah, di sinilah medula spinalis mungkin 
terbentuk paling aman. Fakta anatomi ini juga menjelaskan mengapa cedera 
pada lumbar dan vertebra toraks bawah dapat menimbulkan kerusakan pada 
tingkat tubuh yang lebih rendah secara tidak seimbang.
 Di dalam medula spinalis terletak interneuron, serabut sensori asenden, 
serabut motorik desenden, badan sel saraf dan dendrit somatik sekunder 
(volunteer) dan motor neurons otonom utama. Area sentral medulla spinalis 
merupakan massa abu-abu, yang mengandung badan sel saraf dan neuron 
internunsial (seperti: sel saraf terkandung seluruhnya di dalam medulla). Massa 
abu-abu mempunyai tonjolan dorsal dan ventral kanan dan kiri, sehingga 
massa ini mampu mempunyai bentuk huruf H. Badan sel saraf dari neuron 
motorik yang mensarafi otot skeletal terletak pada bagian kornuventralis. 
Tonjolan atau kornu lateral kanan kiri massa abu – abu terdapat pada spinal 
torakal, lumbar dan sakral. Pada bagian dalamnya terletak badan sel saraf 
dari neuron otonom. Mengelilingi massa abu-abu adalah massa putih medulla 
spinalis. Massa putih ini berisi traktus serabut-serabut asenden dan desenden 
juga serabut yang masuk maupun meninggalkan medulla spinalis. Warna 
putihnya berasal dari myelin yang menyelubungi serabut ini.
 Saraf spinal mengandung serabut mtorik dan sensorik. Setiap saraf 
spinal melekat pada medulla spinalis dengan radiks dorsal dan ventral. Radiks 
dorsalis merupakan tempat dari badan sel saraf dan serabut neuron sensorik. 
Serabut-serabut motorik (yang badan sel sarafnya terletak dalam massa abu-
abu) menyilang radiks ventral sehingga kerusakan pada satu radiks dapat 
merusak sensorik tanpa merusak fungsi motorik atau sebaliknya. Cedera 
pada saraf spinal dapat merusak fungsi sensorik dan fungsi motorik. 

Sel-sel Neuroglia

Sel neuroglia membentuk jaringan penyokong yang berada di dalam SSP 
menyelubungi neuron. Ada tiga bentuk sel glia, yaitu mikroglia, astrosit, dan 
oligodendroglia. Sel oligodendroglia diduga berfungsi untuk menghasilkan 
myelin yang menutupi serabut-serabut di dalam SSP.
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 Sementara neuron-neuron kehilangan kemampuannya untuk 
menjalani mitosis pada awal kehidupan individu, sel neuroglia tampaknya 
mempertahankan kemampuan mitosis ini sepanjang kehidupan seseorang. 
Oleh karena itu, lesi-lesi SSP nonmetastase lebih banyak mengenai sel-
sel glia daripada sel neuron. Sejalan dengan membesarnya tumor sel glia, 
bagaimanapun pembesaran ini jelas memberikan efek buruk pada neuron 
yang berdekatan awalnya dengan menyebabkan tekanan kemudian dengan 
meningkatkan reaksi inflamasi bersamaan dengan tekanan. Bahan yang 
mempunyai bentuk dan fungsi yang sangat mirip (counterpart) dari sel 
oligodendroglia pembentuk myelin pada sistem saraf perifer adalah sel 
Schwann.

Neuron
Seperti yang dinyatakan sebelumnya, unit fungsional dasar dari sistem 
persarafan adalan neuron, dan semua informasi serta aktivitas baik sensori, 
motorik, atau integratif yang dihasilkan oleh neuron ini.
 Ciri yang tepat dari neuron individual adalah ditentukan oleh fungsi 
spesifiknya. Beberapa neuron sangat besar dan mungkin mempunyai panjang 
sampai serabut saraf yang sangat panjang. Kecepatan transmisi pada serabut 
panjang mungkin dapat mencapai sepanjang 100 m/detik, sementara neuron 
yang lebih kecil dengan serabut-serabut yang sangat kecil memperlihatkan 
kecepatan 1 m/detik. Beberapa neuron berhubungan dengan banyak neuron 
yang berbeda dalam suatu “jaringan”, dan yang lainnya memiliki beberapa 
hubungan dengan sel-sel lain neuron lainnya dari sistem saraf.
 Menurut perkirann ada 12 miliar neuron dalam SSP. Tiga perempat 
dari neuron tersebut terletak dalam korteks serebri, tempat informasi 
ditransmisikan melalui sistem saraf. Proses ini, seperti yang sudah diuraikan, 
mencakup tidak hanya penentuan tentang respons-respons yang sesuai dan 
efektif, tetapi juga penyimpanan memori dan perkembangan dari motorik 
asosiatif dan pola pikir.

Struktur dan Fungsi Neuron

Neuron disebut juga sel saraf. Neuron terdiri atas badan sel yang berisi inti 
dan bahan sitoplasma, prosesus keluar dari badan sel ini. Prosesus ini secara 
fungsional dibedakan menjadi akson dan dendrit (Gambar 1.4). Akson 
normalnya membawa impuls saraf menjauhi badan sel, sementara dendrit 
menyampaikan impuls ke badan sel. Akson dan dendrit mungkin semata-mata 
hanya merupakan knob mikroskopik atau suatu pada permulaan badan sel, 
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pertama

Saraf 
koksigeus

Vertebra servikalis 1

Vertebra torakik 1

Selubung dura

Vertebra lumbalis 1

Sakrum

Gambar 1.3 Medula spinalis terletak di dalam kanalis vertebra. Prosesus spinosus dan lamina telah 
disingkirkan; dura dan araknoid telah dibuka. Saraf spinal dinomori pada bagian kirinya; saraf vertebra 
dinomori pada sebelah kanannya. Perhatikan tempat asal dari setiap saraf spinal pada medulla spinalis 
dan tempatnya keluar dari kolumna vertebra
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atau keduanya merupakan prosesus berbentuk silindris yang pada kasus-
kasus tertentu, dapat memanjang melebihi 1 m (4 kaki).
 Neuron tidak berhubungan satu dengan lainnya, ada ruang antara 
akson (atau akson-akson) dari suatu neuron dan dendrit (dendrit-dendrit) 
yang lainnya. Ruang ini disebut sinaps. Akson dan dendrit dapat bercabang, 
memungkinkan akson dari satu neuron bersinaps dengan dendrit dari 
beberapa neuron lain (divergen). Sama halnya, akson dari beberapa neuron 
dapat bersinaps dengan satu neuron (konvergen).

Korpus Nissi

Neurofibril

Akson

Nukleus sel 
Schwann

Neurelema

Akson

Serabut saraf 
bermielin

Serabut saraf 
tak bermielin

Serat otot

Jungsi 
neuromuskular

Nukleus sel 
Schwann

Neurelema

Selubung mielin
Akson

Nukleus
Nukleolus

Dendrit

Gambar 1.4 Neuron-neuron eferen yang khas. Kiri: serabut tak bermielin. Kanan: serabut bermielin 
(Chaffee E.E., Lytle I.M. Basic Physiology and Anatomy, edisi ke-4. Philadelphia: JB Lippincott).

Saraf dan Ganglion
Akson dan dendrit berkumpul bersama sebagai serabut saraf. Berkas serabut 
saraf dengan pembungkusnya disebut saraf. Ganglion adalah sekelompok 
badan sel.
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Pembungkus Serabut Saraf

Di dalam SSP beberapa serabut diselimuti oleh selubung lipoprotein yang 
disebut selubung myelin. Selubung ini tampaknya dibentuk oleh kerja dari 
oligodendrosit. Serabut-serabut lainnya tetap tidak bermielin. Serabut saraf 
perifer diselimuti oleh neurilema. Selubung ini dibentuk oleh sel-sel Schwann, 
yang membungkuskan diri di sekeliling serabut. Sel-sel Schwann dikelilingi 
beberapa serabut juga bersekresi myelin; yang lainnya tidak (Gambar 1.4). 
Neurilema dari serabut bermielin berhubungan dengan serabut pada interval 
periodik. Konstriksi periodik dari selubung neurolema ini disebut nodus 
ranvier. Nodus yang demikian menghasilkan konduksi impuls-impuls yang 
lebih cepat.

Regenerasi Serabut

Jika sebuah serabut saraf dipotong, bagian distal sampai badan sel akan 
mati. Bagian yang masih menempel ke badan sel akan beregenerasi. Pada 
neuron-neuron perifer, neurilema sendiri memberikan saluran yang dapat 
diikuti oleh serabut yang beregenerasi sehingga serabut ini dapat melekat 
kembali ke penghubung anatominya (Gambar 1.5). Regenerasi juga terjadi 
pada bagian yang tidak berneurilema seperti pada neuron-neuron SSP. Oleh 
karena tidak terdapat saluran untuk menjamin penggabungan anatomi yang 
benar, kebanyakan regenerasi yang demikian tidak menghasilkan pemulihan 
fungsi. Ujung yang tumbuh kembali dapat menjulur tanpa tujuan di antara 
struktur lain atau menjadi bundel yang tidak berguna. Telah ditemukan suatu 
penghambat yang lebih besar, bagaimanapun suatu pertumbuhan keluar 
dari neurologi yang terjadi dalam berespons terhadap cedera???. Hal ini 
mengakibatkan penebalan terhadap panggabungan kembali jaringan neural 
yang terpotong.

Sistem Motorik
Sistem motorik secara teknis termasuk area otak, traktus serabut desenden, 
dan neuron-neuron motorik yang terlibat dalam pembentukan, pengubahan 
gerakan, atau penyesuaian tonus otot jantung dan otot polos, serta dalam 
mengatur sekresi dari berbagai sel-sel kelenjar eksokrin dan endokrin tertentu. 
Sederhananya, jantung biasanya tidak termasuk dalam sistem ini. Otot dan 
jaringan kelenjar dikaitkan sebagai organ efektif dari sistem ini.
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Akson proksomal Akson distal

Dipotong

Sel-sel Schwan tumbuh ke dalam celah dan 
menggabungkan segmen proksimal dan distal

Degenerasi akson dan 
mielin distal

Akson proksimal mengirimkan 
banyak bud ke dalam celah

Degenerasi lanjut dari 
akson dan mielin

Beberapa bud mencapai 
segmen distal

Akson tumbuh ke dalam endoneural tube 
dari segmen distal. Dibentuk mielin baru.

Gambar 1.5 Diagram perubahan-perubahan yang terjadi dalam serabut saraf yang dipotong dan 
kemudian beregenerasi (Chaffee E.E., Lytle I.M: Basic Physiology and Anatomy. Edisi ke-4. Philadelphia: JB 
Lippincott).

 Sistem motorik dapat dibagi atas dasar neuron motorik utama dan organ 
efektor menjadi subdivisi somatik dan otonom. Yang terakhir melibatkan 
otot skeletal dan neuron motorik yang mempersarafinya. Subdivisi otonom 
terdiri atas otot polos dan sel-sel kelenjar ditambah serabut-serabut simpatik 
dan parasimpatik yang mempersarafinya.

Divisi Motorik Somatik

Gambar 1.6 menggambarkan traktus serabut desenden dari area motorik 
korteks serebri. Beberapa serabut ini menyilang ke sisi tubuh yang berlawanan 
dalam otak. Banyak yang menyilang pada medulla otak. Sebagian kecil 
menyilang pada pusat medulla spinalis. Serabut desenden dari area motorik 
korteks akhirnya menstimulasi neuron motorik somatik, badan sel saraf 
yang terletak pada kornu anterior (ventral) massa abu-abu dalam medulla 
spinalis. Akson dari neuron motorik menjalar di dalam saraf-saraf spinal 
dan berakhir berbatasan dengan membran sel-sel otot skeletal. Ruang antara 
akson neuron motorik somatik dan sel otot disebut jungsi mioneural. Ketika 
terstimulasi, neuron motorik somatik menghantarkan impuls ke ujung 
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aksonnya. Saat impuls sampai di sana, impuls ini akan memicu pelepasan 
sejumlah tertentu molekul asetilkolin yang tersimpan di dalam terminal 
bouton. Asetilkolin menyebar menyeberangi jungsi mioneural dan berikatan 
dengan tempat reseptor pada sel otot skeletal sehingga dihasilkan gerakan 
motorik bertujuan.
 Tidak diperlihatkan pada Gambar 1.6, adalah traktus serabut desenden 
yang menstimulasi neuron motorik yang bertanggung jawab pada gerakan 
otot skeletal kepala (seperti: lidah, wajah, rahang). Pola umum dan transmitter 
mioneural adalah sama, kecuali badan sel saraf neuron motorik somatik 
terletak di dalam area tertentu otak.
 Selain itu, juga tidak diperlihatkan pada Gambar 1.6 adalah beberapa 
traktus ekstrapiramidal yang berasal dari pusat-pusat batang otak (seperti: 
formasio bulboretkular, midbrain). Beberapa dari traktus ekstrapiramidal ini 
menyilang, sementara yang lainnya tidak. Serabut pada traktus ini menurun 
ke medulla spinal dan akhirnya menstimulasi salah satu neuron motorik 
somatik, yang menstimulasi otot-otot skeletal, atau neuron-neuron mototrik 
yang lain (efferent gamma) yang mengubah tegangan dari tegangan organel 
reseptor (gelondong) di dalam otot skeletal. Perubahan tegangan gelondong 
reseptor membangkitkan arkus refleks spinal yang secara langsung dan efisien 
mengubah tonus otot skeletal.
 Jaras ekstrapiramidal ini menghantarkan impuls yang menimbulkan 
perubahan koordinasi otonom pada tonus dan gerakan otot skeletal yang 
penting untuk gerakan motorik kasar (seperti: berjalan) dan pada postur 
tubuh yang sesuai untuk menghasilkan gerak halus (seperti: duduk dengan 
tangan fleksi dalam persiapan menulis; berdiri).

Divisi Motorik Otonom

Divisi otonom terdiri atas serabut motorik simpatik dan parasimpatik. 
Mereka bertanggung jawab pada kontraksi dan relaksasi otot polos, frekuensi 
kontraksi otot jantung, sekresi kelenjar eksokrin dan sekresi medulla adrenal 
dan pulau-pulau Langerhans pankreas.
 Bagian simpatik dan parasimpatik berbeda atas dasar 1) distribusi 
anatomi dari serabut saraf, 2) sekresi dari dua neurotransmitter yang berbeda 
karena serabut postganglion dari kedua divisi, dan 3) afek antagonis dari 
kedua divisi pada organ persarafan. Gambar 1.7 memperlihatkan anatomi dari 
sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Salah satu hal yang penting adalah  
memahami bahwa 80% aktivitas parasimpatik terjadi melalui saraf kranial X, 
saraf vagus, dan kira-kira 20% terjadi melalui saraf pelvis. Rintangan aktivitas 
vagus bertanggung jawab untuk bradikardia (dan seterusnya) terlihat pada 
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minggu-minggu awal cedera medulla spinalis, bila aktivitas medulla spinalis 
di bawah tingkat cedera menghilang secara sementara.
 Baik jaras motorik simpatik utama dan parasimpatik secara esensial 
terdiri atas sebuah rantai dari dua neuron yang membawa impuls saraf 
dari SSP ke organ efektor. Neuron pertama dalam rantai itu disebut neuron 
preganglion dan neuron kedua disebut neuron postganglion. Badan sel saraf 
dari neuron simpatik preganglion terletak dalam kornu lateral massa abu-
abu dari segmen toraksik dan lumbal medulla spinalis; neuron preganglion 
parasimpatik terletak pada salah satu area tertentu otak atau dalam kornu 
lateral massa abu-abu dalam segmen sakral medulla spinal.

Kapsula interna Ekstrapiramidal
Area premotor

Area motorik

Piramidal
Medulla

Piramidal tak menyilang

Neuron motorik bawah

Ekstrapiramidal
Piramidal menyilang

Dekusasi piramidal

Stasiun pemancar subkortikal

Gambar 1.6 Diagram jaras motorik antara korteks serebri, salah satu pusat pemancar subkortikal, 
dan neuron motorik bawah pada medulla spinalis. Dekusasi (penyilangan) serabut berarti bahwa setiap 
sisi dari otak mengontrol otot skeletal pada sisi tubuh yang berlawanan.

 Akson neuron preganglion simpatik keluar dari medulla spinalis dan 
masuk ke radiks ventral saraf spinal. Kemudian mereka meninggalkan saraf 
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spinal untuk masuk ganglion simpatik terdekat (melalui jaras penghubung 
yang disebut ramus). Di dalam ganglion, neuron preganglion bersinaps 
dengan postganglionnya. Neuron simpatik postganglion kemudian memasuki 
kembali saraf spinal atau keluar ganglion dengan saraf simpatik khusus dan 
menjalar ke organ efektor.
 Akson preganglion parasimpatik meninggalkan SSP dengan saraf kranial 
atau saraf spinal tertentu dan menjalar ke organ efektor. Pada atau di dekat 
organ efektor, mereka bersinaps dengan neuron postganglion yang selanjutnya 
mempersarafi organ efektor.
 Asetilkolin adalah neurotransmitter pada semua sinaps antara neuron 
preganglion dan postganglion otonom baik simpatik maupun parasimpatik. 
Selain itu, juga neurotransmitter desekresi oleh akson neuron posganglion 
parasimpatik. Untuk alasan ini, aksonnya disebut serabut kolinergik. Serabut 
postganglion simpatik disebut serabut adrenergik karena mereka menyekresi 
noradrenalin (norepinefrin). 
 Neurotransmiter selalu menyeimbangkan. Jika ada gangguan dalam 
pembentukan atau kerusakan dari salah satu neurotransmitter, mungkin 
akan tampak manifestasi klinik. Sebagai contoh, pada penyakit Parkinson 
terdapat ketidakseimbangan neurokimia. Jaras dopaminergik, jaras 
nigrostriatal, menghubungkan substansia nigra ke striatum. Jaras ini diduga 
menjadi penghambat untuk neuron striatal yang berhubungan dengan refleks 
motorik. Striatum juga berisi interneuron kolinergik yang secara fungsional 
melawan asupan dopaminergik. Parkinsonisme mencakup kelainan dalam 
jaras nigrostriatal. Sebagai akibatnya, dopamin yang normalnya disekresi 
dalam striatum menjadi tidak ada lagi. Neuron yang menyekresi asetilkolin 
tetap berfungsi, dan dengan tidak adanya dopamin, akan menjadi terlalu 
aktif, menyokong gejala-gejala motorik parkinsonisme.
 Selain kedua divisi dari divisi motorik otonom, terdapat tiga aktivitas 
berbeda dari adrenergik (simpatik) yang menstimulasi organ-organ efektor. 
Aktivitas ini ditentukan oleh tipe tempat reseptor pada organ efektor. Tempat 
reseptor tersebut mungkin α, α1, dan α2.
 Pola fungsi otonom dapat diatur atau dipicu oleh pusat-pusat dalam 
hipotalamus, medulla, dan formasio bulboretikular. Fungsi otonom, 
bagaimana pun, rupanya tidak terbatas pada batang otak. Stimulasi saraf 
kortikal tertentu dapat memicu perubahan-perubahan otonomi yang luas atau 
diskrit. Mekanisme yang pasti dari interaksi ini menunggu hasil penelitian. 
Pusat-pusat ini pada SSP mengirim impuls sepanjang serabut desenden ke 
neuron preganglion otonom yang sesuai. Pada medulla spinalis, serabut 
tersebut menjalar dengan traktus desenden khusus dalam massa putih hingga 



 BAB 1— Anatomi Sistem Neurobehaviour ��

T 1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12

L 1
2

S 2
3
4

Konstriktor

III

VII

IX

X

Dilator

Ganglion sirialis

Ganglion sionopalatin

Ganglion submandibula

Ganglion otak

Iris dan otot siliaris

Kelenjar lakrimal (sekreton)

Kelenjar submandibula dan 
sublingual (sekreton)

Kelenjar parotis (sekreton)

Motorik

Penghambat

Penghambat

Motorik

MotorikKandung Kemih
Vasolidator

Genital

Saraf Pelvik

Vasomator 
polomotor kelenjar 
keringat

Penghambat

parasimpatis penghambat terhadap 
spinktor motorik terhadap 
esofagus lambung usus

Akselarator
Simpatis adalah motorik 
terhadap spinkter 
penghambat terhadap 
esofagus, lambung, dan usus

Saraf splankus mayor
Saraf splankus minor

Saraf splankus 
kecil

Ganglion mesenterika superior
Ganglion mesenterika inferior

Ganglion Seliaka

Gambar 1.7 Diagram sistem saraf otonom. Serabut parasimpatik, atau kariosakral. 

mereka mencapai tingkat yang sesuai pada medulla spinalis. Jadi, setiap 
gangguan dari serabut desenden ini (seperti: transeksi dari traktus servikal) 
dapat merintangi atau mencegah stimulasi neuron otonom preganglion pada 
region torakal, lumbal, dan sakral dari medulla spinalis.
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REFLEKS
Pada dasarnya refleks adalah respons motorik seketika dan otomatis terhadap 
asupan sensori. Refleks ini timbul dari hubungan anatomi yang khusus di 
antara reseptor sensori, neuron sensori, interneuron, neuron motorik somatik 
atau otonom, dan organ-organ efektor. Efektor adalah organ terakhir yang 
menerima impuls motorik, seperti halnya otot skeletal, otot polos dan otot 
jantung, atau kelenjar eksokrin atau endokrin.
 Neuron sensori somesthetik yang terlibat dalam arkus refleks yang 
biasanya mempunyai akson yang bercabang: satu cabang berperan dalam 
arkus refleks, sementara cabang lain menjalar ke serebelum melalui jalur 
kolumna dorsalis atau traktus spinotalamus. Hal ini memungkinkan seseorang 
untuk merasakan sensasi yang terlibat, persepsi yang demikian bukan bagian 
dari, atau bukan juga persyaratan dari arkus refleks. Oleh karena diperlukan 
waktu sedikit lama agar data sensori mencapai korteks ketimbang untuk 
mencapai suatu interneuron, seseorang sering menjadi sadar tentang sensasi 
hanya selama atau setelah kejadian arkus refleks. Selain itu, refleks medulla 
dapat terjadi bahkan ketika medulla mengalami perpotongan di atas tingkat 
yang dibutuhkan untuk refleks sehingga tidak ada informasi sensori yang 
dapat mencapai otak. Refleks-refleks dapat melibatkan medulla atau otak; 
yang terakhir akan dipertimbangkan pertama.

Refleks Medula Spinalis
Salah satu refleks spinal yang umum adalah refleks menarik/menghindar 
(Gambar 1.8). Nyeri adalah sensasi yang memicu refleks ini. Nyeri 
menstimulasi neuron sensori, yang selanjutnya menstimulasi interneuron 
central yang menstimulasi serabut motorik yang mempersarafi otot skeletal. 
Ketika berkontraksi, otot skeletal akan menimbulkan tarikan bagian tubuh 
(dalam hal ini, tangan) dari stimulasi nyeri tersebut. Kejadiannya tergantung 
pada hubungan anatomi yang sesuai atau “rangkaian” sepanjang neuron 
sensori dan motorik di dalam medulla spinalis. Jika ini menjadi tidak 
berfungsi (seperti: pada syok spinal atau trauma fisik), maka refleks tidak 
mungkin akan terjadi.
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Gambar 1.8 Diagram refleks menarik (menghindar).

Refleks menarik salah satu kaki dihubungkan dengan refleks yang lain, refleks 
ekstensor menyilang (Gambar 1.9). Refleks ini melibatkan stimulasi berbagai 
otot ekstensor pada kaki yang berlawanan sehingga berat badan seseorang 
disokong selama ekstremitas bawah ditarik dari stimulus nyeri. Refleks 
yang demikian adalah sangat kompleks dan melibatkan beberapa tingkat 
medulla spinalis. Setiap ketidakseimbangan, bagaimanapun kecilnya, selama 
perjalanan refleks ini pada seseorang yang normal akan memicu kejadian 
refleks tambahan yang melibatkan formasio bulboretikular, serebelum, serta 
berbagai otot lengan dan badan untuk mempertahankan keseimbangan dan 
postur tubuh.
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Neuron sensori

Neuron motorik 
ke otot fleksor kaki 
menhindar

Neuron motorik ke 
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keseimbangan dan 
menyokong berat badan

Gambar 1.9 Diagram refleks dan ekstensor menyilang.

 Refleks spinal yang lain adalah refleks regangan, yang kebanyakan 
diilustrasikan oleh uji klinik dari refleks kejut pada lutut (Gambar 1.10). 
Oleh karena hubungan anatomi di dalam medulla, stimulasi dari reseptor 
peregang dalam otot atau tendon secara otomatis terpicu segera setelah 
kontraksi otot. Pada refleks kejut lutut, ketukan hammer meregangkan 
tendon kuadrisep. Ketukan ini relatif menyebabkan kontraksi kuadrisep, 
yang menyebabkan tungkai bawah “menendang ke depan”. Refleks regangan 
lain yang penting secara klinis adalah kejut pergelangan kaki dan refleks bisep 
serta trisep. Semuanya melibatkan peregangan otot oleh kekuatan hammer 
dan tendonnya.
 Suatu gambaran penting dari semua refleks medulla spinalis yang 
melibatkan otot skeletal adalah penghambatan resiprokal, yang terjadi dalam 
otot antagonis dari yang terstimulsi. Sebagai contoh, ketika refleks fleksor 
menstimulasi bisep, refleks ini juga menghambat antagonisnya, trisep, dan 
memberikan aktivitas motorik yang lebih efisien pada lengan atas.
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Neuron sensori

Neuron motorik

Gambar 1.10  Diagram refleks regangan.

 Aktivitas madula spinalis juga melibatkan sirkuit refleks, yang 
membantu dalam fungsi control viseral tubuh. Asupan sensori timbul dari 
reseptor-reseptor sensori viseral dan ditransmisikan ke medulla spinalis, 
tempat di mana pola-pola impuls sensori yang sesuai ditentukan. Selanjutnya 
sinyal-sinyal dihantarkan ke neuron motorik otonom dalam massa abu-abu 
medulla spinalis, yang mengirimkan impuls-impuls ke saraf simpatik dengan 
mempersarafi organ akhir motorik viseral. Refleks otonom yang paling 
penting adalah refleks peritoneal. Kerusakan jaringan dalam bagian dari 
peritoneum mengakibatkan respons dalam refleks ini, yang memperlambat 
atau menghentikan semua aktivitas motorik pada visera yang berdekatan. 
Refleks spinal otonom lain memiliki kemampuan memodifikasi aliran darah 
lokal dalam merespons terhadap dingin, nyeri, dan panas. Kontrol vaskular 
oleh refleks otonom dalam medulla spinalis ini dapat mengoperasi sebagai 
pendukung untuk pola kontrol batang otak yang biasa dengan cedera 
transeksional pada batang otak.
 Hal-hal yang  juga termasuk di dalam refleks otonom dari medulla 
spinalis adalah refleks-refleks yang menyebabkan pengosongan kandung 
kemih dan rektum. Bila kandung kemih dan usus menjadi distensi, sinyal 
sensori dari reseptor peregang pada dinding usus atau kandung kemih 
dihantarkan oleh neuron sensori ke neuron internunsal segmen sakral atas 
dan lumbal bawah medulla spinalis. Neuron ini selanjutnya menstimulasi 
neuron motorik parasimpatik yang mempersarafi dinding usus atau kandung 
kemih dan sfingter internal. Neuron motorik somatik yang mempersarafi otot 
sfingter ekstrinsik juga secara refleks distimulasi oleh internunsal. Hasil akhir 
dari stimulasi neuron-neuron motorik adalah kontraksi refleks usus atau 
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kandung kemih dan pada ostium sfingter sehingga memungkinkan defekasi 
atau mikturasi.
 Serabut desenden dari korteks serebri juga bersinaps dengan internunsial. 
Serabut ini juga berfungsi untuk menghambat refleks pengosongan usus 
dan kandung kemih bila sedang tidak diinginkan oleh orang tersebut. 
Toilet training pada bayi harus menunggu kematangan fungsi dari serabut 
desenden ini. Transeksi medulla atau kerusakan lain di atas tingkat medulla 
yang menjadi tempat neuron untuk usus atau kandung kemih mengeluarkan 
refleks akan mengganggu sebagian atau seluruh serabut desenden ini. Keadaan 
ini mengakibatkan suatu kondisi di mana pasien tidak dapat secara sadar 
mengontrol (seperti mencegah) pengosongan usus atau kandung kemih 
atau keduanya. Kerusakan atau gangguan fungsi dari tingkat medulla yang 
menjadi tempat koneksi neural anatomik untuk refleks ini (seperti: spina 
bifida, syok spinalis, cedera berat pada sakral yang lebih rendah, atau medulla 
lumbal) akan mencegah pengeluaran refleks dari usus atau kandung kemih 
atau keduanya. Pasien seperti ini dapat memperlihatkan retensi dengan aliran 
kuat, tetapi tidak memiliki mekanisme efektif untuk mengosongkan usus, 
kandung kemih, atau keduanya.
  

Refleks Otak
Refleks otak berlangsung dengan cara yang sama seperti pada refleks 
medulla spinalis, kecuali jika otak merupakan tempat penghubung, bukan 
medulla spinalis. Refleks otak termasuk refleks-refleks yang melibatkan pusat 
vasomotor dan kardioregulatori medulla, ditambah pusat pengaturan pupil,  
termasuk midbrain. Oleh karena lengan motorik dan sensori dari frekuensi 
jantung dan refleks vasopresur sudah banyak dikenal, maka hanya refleks 
pupil yang akan dibicarakan.
 Cahaya pada retina akan menyebabkan stimulasi saraf optikus. Serabut 
ini menjalar ke nukleus Endinger-Westphal dalam midbrain. Pada bagian 
ini serabut sensori bersinaps dengan interneuron. Hasilnya adalah impuls 
motorik otonom yang menjalar ke otot polos irir???. Peningkatan pada impuls 
parasimpatik (melalui saraf kranial III) atau penurunan impuls simpatis 
menyebabkan konstriksi pupil dalam berespons terhadap cahaya. Bersamaan 
dengan penurunan stimulus retina, refleks ini menyebabkan dilatasi pupil. 
Kurangnya refleks ini menandakan kerusakan pada midbrain–hubungan 
serabut optik atau pada saraf okulomotorius (saraf kranial III).



 BAB 1— Anatomi Sistem Neurobehaviour ��

SISTEM FUNGSIONAL YANG TERINTEGRASI
Terdapat tiga jaringan dalam batang otak yang akan dibahas di sini. Ketiganya 
adalah sistem terintegrasi yang bertanggung jawab terhadap tingkat kesadaran, 
tidur, dan keseimbangan postur.

Formasi Bulboretikular
Bulboretikular merupakan jaringan neuron dalam batang otak yang 
berfungsi dalam mempertahankan sokongan tubuh terhadap gaya gravitasi 
dan keseimbangan. Gambar 1.11 mengilustrasikan letak anatomi dari 
formasio bulboretikular. Area ini menerima informasi dari berbagai sumber 
yang meliputi semua area reseptor sensori perifer melalui medulla spinalis, 
serebelum, apparatus keseimbangan telinga dalam, korteks motorik, dan 
bangsal ganglia. Formasio bulboretikular selanjutnya adalah area integratif 
untuk informasi sensorik, informasi motorik dari korteks serebri, dan informasi 
proprioseptif dari serebelum. Haluaran dari formasio bulboretikular menjalar 
dalam serabut desending ke neuron internunsal dalam medulla spinalis. 
Haluaran ini mengubah tonus otot yang mempertahankan keseimbangan 
dan posisi bagian tubuh mayor (badan, anggota gerak) yang diperlukan untuk 
melakukan tindakan diskrit (seperti: menulis di meja, berjalan).

Gambar 1.11 Sistem bulboretikular dan pengaktivasi reticular. Area hitam, sistem bulboretikular; area 
garis terputus-putus, sistem pengaktivasi retikular.
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Sistem Pengaktivasi Retikular (SPR)
Sistem pengaktivasi retikular SPR adalah sistem serabut asenden yang berasal 
dari midbrain dan thalamus (lihat Gambar 1.11). Cabang-cabang menjalar 
sampai ke korteks. Dengan demikian SPR dapat menstimulasi korteks. 
SPR sendiri distimulasi oleh adanya berbagai impuls sensori dan stimulus 
kimia dari berbagai sumber. Sumber itu termasuk asupan dari saraf kranial 
optikus dan akustikus, impuls somesthetik dari kolumna dorsalis dan jaras 
spinotalamikus, serta serabut- serabut dari korteks serebri. Sebagai tambahan, 
keadaan ini distimulasi oleh norepinefrin dan epinefrin.
 Stimulasi korteks oleh SPR merupakan dasar fisiologis utama untuk 
kesadaran, kesiagaan dan perhatian pada berbagai stimulus lingkungan. Selain 
stimuli yang sudah disebutkan sebelumnya (seperti: nyeri, bising), bagaimana 
pun juga dapat meningkatkan tingkat kesadaran seseorang, setidaknya secara 
temporer. Penurunan aktivitas SPR menyebabkan penurunan kesiagaan atau 
menurunnya tingkat kesadaran, termasuk stupor dan koma. Inaktivasi SPR 
dapat mengakibatkan penghentian  masuknya sejumlah asupan sensori yang 
penting atau oleh setiap kerusakan yang menghalangi serabut-serabut SPR 
untuk mengirimkan impuls-impuls ke korteks yang terjadi selama tidur.

Pusat Tidur

Pelepasan cadangan serotinin dari diensefalon, medulla, thalamus, dan 
sebagian kecil daerah otak depan (DMTF) mengakibatkan inaktivasi SPR 
dan mengaktivasi DMTF. Aktivasi DMTF mengakibatkan empat tahap 
pertama dari tidur, tahap I, II, III, dan IV. Tahap III dan IV merupakan 
aktivitas parasimpatik yang menonjol (dengan menurunkan frekuensi jantung, 
frekuensi pernapasan dan sebagainya) dan terjadi berjalan dan berbicara saat 
tidur.
 Keluaran??? berirama (sekitar empat sampai delapan kali/malam, dari 
10–20 menit/episode) dari nukleus pontin selama tidur yang mengakibatkan 
tidur REM (gerakan mata cepat) di mana 80% dari semua mimpi terjadi dan 
aktivasi sistem saraf simpatik sangat dominan.
 Berdasarkan pada irama sirkardian dan penurunan kadar serotinin serebri, 
SPR tersebut teraktivasi kembali pada pagi hari setelah tidur 6–8 jam.

Divisi Sensori

Divisi sensori dari sistem persarafan terdiri atas area reseptor sensorik, neuron 
sensorik, traktus sensori, atau persepsi dari otak.
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Sensasi dan Reseptor

Berbagai struktur memberikan respons pada berbagai stimulus. Tersusun 
dalam struktur dan fungsi dari sel-sel retina yang sensitif terhadap cahaya 
sampai pada struktur yang sensitif terhadap regangan otot dan tendon. 
Stimulasi dari sebuah reseptor sensori membangkitkan muatan listrik 
(potensial generator), yang selanjutnya menstimulasi neuron sensori yang 
bersinaps dengan reseptor. Serangkaian impuls saraf menjalar sepanjang 
neuron sensori ke SSP, tempat di mana impuls ini selanjutnya menstimulasi 
salah satu bagian otak atau traktus medulla spinalis untuk membawa impuls 
ke pusat-pusat yang sesuai dalam otak (thalamus dan korteks), tempat sensasi 
akhirnya mungkin menerima secara sadar.
 Sensasi sering kali dibagi menjadi indra mayor (seperti: penglihatan, 
pendengaran, penghidu) dan yang disebut sebagai sensasi somestetik (seperti: 
nyeri, sentuhan, dan regangan). Sensasi somestetik memberikan informasi 
pada hal-hal seperti posisi tubuh dan kondisi lingkungan eksternal yang 
mendesak, juga kondisi lingkungan internal. Hal ini secara berurutan disebut 
sebagai sensasi propriosertif, eksteroseptif, dan viseral. Pada bab ini hanya 
akan dibicarakan mengenai sensasi somatostatik.
 Sensasi propriosertif menggambarkan status posisi fisik dari tubuh, 
seperti ketegangan pada otot, fleksi atau ekstensi sendi, regangan tendon dan 
tekanan dalam pada bagian yang tergantung seperti kaki selama seseorang 
sedang berdiri atau bokong selama orang duduk. Sensasi eksteroseptif 
memantau keadaan permukaan tubuh, meliputi suhu dan nyeri. Sensasi viseral 
sama halnya seperti sensasi eksteroseptif kecuali bila sensasi ini berasal dari 
dalam dan memantau rasa nyeri, tekanan, dan rasa sesak dari organ-organ 
internal.
 Reseptor sensori untuk sensasi somestatik meliputi baik ujung saraf 
bebas dan ujung saraf organ khusus. Ujung saraf bebas tidak lebih dari 
percabangan filamentosa yang kecil dari serabut dendrit. Ujung saraf bebas ini 
mendeteksi sensasi kasar dari sentuhan, nyeri, panas, dan dingin. Secara detail, 
bagan ini terdapat banyak interkoneksi antara ujung bebas dari neuron yang 
berbeda. Ujung saraf bebas ini adalah yang paling banyak penyebarannya dan 
melakukan fungsi diskriminasi umum, sementara reseptor yang lebih khusus 
mendiskriminasi antara perbedaan yang sangat kecil dalam derajat sentuhan, 
panas, dan dingin.
 Secara struktur, ujung saraf organ eksteroseptif khusus untuk mendeteksi 
dingin, hangat, dan sentuhan halus, berbeda satu sama lain dan fungsinya 
cukup spesifik. Dasar fisiologis dari fungsi khusus ini belum ditentukan tetapi 
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diperkirakan berdasar atas beberapa pengaruh fisik yang spesifik pada organ 
itu sendiri.
 Terdapat tiga reseptor propioseptif. Reseptor kinestetik sendi ditemukan 
dalam kapsula sendi dan memberikan data tentang angulasi sendi dan laju 
perubahan yang sedang terjadi. Informasi dari otot tentang derajat regangan 
dikirimkan ke sistem saraf apparatus gelondong otot, sementara tendon Golgi 
menentukan seluruh tegangan yang terjadi pada tendon.
 Bila reseptor sensori terstimulasi, reseptor ini berespons dengan 
meningkatkan frekuensi penyulutan (potensial generator). Pada awalnya ada 
letupan impuls; jika stimulus menetap, frekuensi impuls yang ditransmisikan 
mulai menurun. Semua reseptor sensori memperlihatkan fenomena adaptasi 
ini pada derajat yang bervariasi dan kecepatan yang berbeda. Adaptasi pada 
sentuhan halus dan tekanan terjadi dalam beberapa detik, sementara sensasi 
nyeri dan sensasi proprioseptif sangat sedikit diadaptasi dan pada kecepatan 
yang amat lambat. Penentuan intensitas sensasi dibuat atas dasar relatif 
katimbang absolute??? dan mengikuti respons logaritma. Oleh karenanya, 
intensitas sensasi meningkat secara logaritma, sedangkan frekuensi respons 
pada ujung saraf meningkat secara linear.
 Meskipun ada reseptor yang secara struktur berbeda untuk mendeteksi 
setiap jenis sensasi, ada area dari otak tempat informasi tersebut ditransmisikan 
yang akan menentukan modalitas, atau jenis sensasi yang dirasakan seseorang. 
Thalamus dan area somatosthetik dari korteks serebri bekerja bersama-sama 
untuk mempertalikan berbagai kualitas dan intensitas sensori pada informasi 
impuls saraf yang diterimanya.

Neuron Sensori

Stimulasi pada reseptor sensori membentuk impuls saraf (potensial aksi) 
dalam neuron sensori. Neuron ini menghantarkan impuls ini ke SSP.

Jaras Sensori

Tergantung pada jenis reseptor somestetik yang terlibat, serabut-serabut 
neuron sensorik, pada tempat masuk medulla spinalis, dapat melakukan 
salah satu dari ketiga hal. Serabut neuron sensori mungkin menjalar ke massa 
putih medulla spinalis pada sisi tubuh yang sama dengan sisi reseptor sensori. 
Di tempat tersebut, reseptor ini akan bersinaps dengan seperangkat neuron 
sekunder yang kemudian menyilang ke bagian otak yang berlawanan dan 
menjalar ke thalamus. Jaras ini disebut kolumna dorsalis atau jaras kolumna 
posterior (Gambar 1.11) dan digunakan untuk menghantarkan impuls-impuls 
yang berasal dari perangsangan 1) proprioseptif otot, tendon, dan sendi; 
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2) reseptor yang sensitif terhadap getaran; dan 3) reseptor pada kulit yang 
terlibat dalam menunjukkan letak sentuhan dengan tepat.
 Sebagai kemungkinan yang lain, neuron sensori dapat bersinaps tepat 
pada tempat masuk medulla spinalis dengan neuron sekunder yang langsung 
menyilang ke bagian medulla spinalis yang berlawanan. Serabut-serabut dari 
neuron kedua ini kemudian menjalar sampai massa putih medulla spinalis 
ke thalamus. Bagian ini disebut jaras spinotalamus (lihat Gambar 1.11). 
Jaras ini menghantarkan impuls-impuls yang berkenaan dengan sensasi nyeri, 
temperatur, sentuhan yang tidak jelas letaknya, dan sensasi organ seksual. 
Pada thalamus, neuron dari kedua jaras spinotalamikus dan jaras kolumna 
dorsalis bersinaps dengan neuron lain yang mentransmisi impuls ke daerah 
korteks somestetik yang sesuai. Akibat dari hal ini, impuls-impuls dari salah 
satu jaras membangkitkan sensasi yang dengan sadar dirasakan. 
 Akhirnya, neuron-neuron sensori tertentu dapat bersinaps dengan 
neuron yang menjadi bagian ke jaras spinoserebelar. Neuron-neuron 
spinoserebelar tidak menyilang, neuron-neuron ini membawa impuls hanya 
sejauh serebelum (dan kemungkinan batang otak yang lebih rendah). Jaras ini 
membawa impuls yang berasal dari perangsangan proprioseptif otor, tendon, 
dan sendi. Oleh karena jaras ini berakhir pada serebelum, maka jaras ini 
mentransmisi informasi sensori yang diterima secara tidak sadar. Data ini 
digunakan dalam penyesuaian refleks postural.

Sistem Limbik
Hipotalamus, angulus, girus korteks, amigdala dan hipokampus di dalam 
lobus temporal, dan septum serta traktus serabut-serabut interkoneksi di 
antara area itu, tergabung menjadi satu unit fungsional otak yang disebut 
sistem limbik. Sistem ini memberikan substrat neuron untuk emosi (sifat teror, 
kesenangan mendalam, erotisme, dan sebagainya).
 Region otak ini terlibat dalam pengalaman emosional dan dalam 
pengendalian perilaku yang berhubungan dengan emosi. Selain itu, di sinilah 
jaras neural memberikan suatu hubungan antara fungsi-fungsi otak yang lebih 
tinggi dan aktivitas otonomi – endokrinologi.

BIOKIMIA

Impuls Saraf 
Membran neuron berisi pompa natrium kalium yang menjaga cairan interstisial 
di dalam neuron bermuatan lebih negatif daripada cairan interstitial sebelah 
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luarnya. Seperti pada jaringan jantung, sitoplasma dari neuron mengandung 
anion (partikel bermuatan negatif), yang terlalu besar untuk meninggalkan 
sel. Keadaan ini secara elektrokimia menarik sebagian ion-ion kalium dan ion 
natrium positif. Jika ini semua terjadi demikian, masuknya ion positif akan 
berimbang dengan ion negatif. Netralitas akan terbentuk di dalam neuron 
dan selanjutnya tidak akan terjadi sesuatu. Sistem enzim transpor aktif dalam 
membran neuron, bagaimana pun, memompa natrium keluar sel hampir sama 
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Gambar 1.12  Penyajian dekusasi (penyilangan) traktus asenden secara diagram. Neuron pesan-pertama 
untuk sentuhan dan proprioseptor naik pada kolum dorsalis ke medulla; di tempat ini neuron tersebut 
bersinaps dengan neuron pesan-kedua yang menyilang ke sisi tubuh yang berlawanan sebelum naik ke 
hipotalamus. Neuron pesan-pertama untuk nyeri dan suhu tubuh memasuki massa abu-abu medulla 
spinalis; di tempat ini neuron tersebut bersinaps dengan neuron pesan-kedua ke sisi yang berlawanan 
dan naik ke thalamus. Neuron pesan-ketiga menghubungkan thalamus dengan korteks serebri.
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dengan kecepatan masuknya. Meskipun kalium dipompa ke dalam sel, hal 
ini tidak cukup untuk mengimbang anion. Jadi bagian dalam neuron tetap 
negatif berkenaan dengan bagian sebelah luar selama pompa kalium-natrium 
bekerja. Negativitas internal relatif ini adalah polaritas istirahat neuron dan 
besarnya adalah -85 mV.
 Suatu stimulasi bekerja secara lokal untuk mematikan pompa natrium. 
Keadaan ini menyebabkan influks lokal natrium dan berakibat depolarisasi 
lokal. Jika pemompaan yang cukup tidak teraktifitasi sementara, depolarisasi 
yang diakibatkan cukup besar untuk tidak mengaktivasi pompa-pompa 
natrium dalam sisi-sisi yang berdekatan. Depolarisasi dapat menyebar ke 
seluruh neuron.
 Depolarisasi yang dapat disebarkan sendiri ini disebut potensial aksi, 
yang merupakan esensi impuls saraf. Potensial aksi adalah suatu kejadian 
sementara yang mempunyai ciri tersendiri karena pompa natrium tidak 
teraktivasi hanya sementara. Manakala pompa kembali bekerja, listrik 
kembali terbentuk dan potensial istirahat kembali pulih (Gambar 12).
 Aktivitas listrik yang ditambahkan dalam potensial aksi dapat 
dipantau dalam situasi klinik tertentu. Sebagai contoh, elektroensefalogram 
menggambarkan potensial aksi yang kompleks dari permukaan neuron otak.

Transmisi Sinaptik

Satu sinaps dibentuk dari elemen presinaps, postinaps, dan ruang kecil antara 
elemen (150–1.000 Å) yang disebut celah sinaptik. Elemen presinaps adalah 
setiap bagian ujung dari neuron; elemen presinaps adalah setiap bagian neuron 
lain yang berdekatan dengan elemen presinaps. Satu neuron menstimulasi 
atau menghambat yang lain dengan transmisi kimia yang melintasi sinaps. 
Kejadian ini melibatkan sintesa transmiter oleh neuron pertama. Paket 
transmiter ini kemudian disimpan dalam bagian presinaps. Sejalan impuls 
saraf menjalar terus ke akson, impuls ini memicu pelepasan sejumlah tertentu 
paket transmitter. Bahan kimia ini dapat berdifusi melintasi celah sinaptik, 
tempatnya melekat sementara ke letak ikatan reseptor pada permukaan 
dendrit elemen presinaps (Gambar 13).
 Selama transmiter menuju ke tempat reseptor, daerah dendrit mengalami 
baik terstimulasi (terdepolarisasi atau terhipopolarisasi) atau dihambat 
(terhipopolarisasi). Kebanyakan transmiter kimia adalah stimulator. Hanya 
satu, α-asam aminobiturat (GABA), diketahui mengakibatkan neuron 
terhipopolarisasi.
 Dalam interval yang sangat singkat (sepersejuta detik), transmiter terlepas 
dari tempat reseptor. Kemudian mungkin berikatan kembali atau menjadi 
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Gambar 1.13 Penyebaran impuls: 1) Membran istirahat. 2) Potensial aksi, tahap pertama: Stimulai 
serabut mengakibatkan depolarisasi. 3) Potensial aksi tahap kedua: repolarisasi terjadi sebagaimana 
potensial istirahat pulih. 4) Penyebaran impuls berlanjut searah anak panah (Chaffee E.E. dan Lytle 
I.M.,???)

tidak teraktivasi. Inaktivasi terjadi melalui dua cara dasar, tergantung pada zat 
kimianya. Transmiter norepineprine berdifusi kembali ke dalam akson untuk 
digunakan kembali. Transmiter asetilkolin dihancurkan oleh enzim yang 
terdapat pada celah sinaptik. Pada kedua kasus, ketersediaan transmiter yang 
dapat melekat pada sisi reseptor sementara dibatasi. Hal ini memungkinkan 
stimulasi (atau penghambatan) neuron yang cepat, berulang, dan diskrit, 
suatu faktor penting dalam berfungsinya sistem persarafan. Berdasarkan 
gambaran ini dapat dilihat bahwa transmisi sinaps adalah jalur satu arah–dari 
akson melintas celah sinaptik ke dendrit neuron berikutnya. Peristiwa ini 
tidak dapat dilakukan dengan arah yang berlawanan.  Selain itu, juga dapat 
dilihat bahwa berkurangnya penghancuran transmiter dapat meningkatkan 
efek transmiter ini pada membran postsinaps. Sama halnya, meningkatnya 
penghancuran transmiter akan menurunkan efek postinapsnya.
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 Transmitter sinaptik yang sangat dikenal adalah asetikolin dan 
norepinefrin. Transmiter lain meliputi dopamin, serotinin, histamin, opiat 
endogen, dan GABA. Sebagian besar dari transmiter ini bekerja untuk 
merangsang atau menghipopolarisasi membran neural postinaptik.
 Baru pada tahun 1970-an para ahli mengetahui bahwa peptide??? dapat 
bekerja sebagai neurotransmitter. Contoh dari neuropeptida ini adalah endorphin, 
enkefalin, dan subtan P, yang tampaknya terlibat dalam sensasi nyeri. Endorphin 
dan enkefalin sering digambarkan sebagai morfin tubuh sendiri, berperan dalam 
penurunan sensasi nyeri. Substansi P merangsang neuron-neuron spinal yang 
berespons terhadap rangsangan nyeri sehingga substan ini diduga terlibat dalam 
transmisi informasi nyeri dari perifer ke SSP.

Ambang Rangsang Neural

Dalam SSP (dan ganglion simpatis), akson dari beberapa neuron mungkin 
bersinaps dengan dendrit atau badan sel dari suatu neuron. Sebagian mungkin 
melepaskan transmiter sinaps penghambat, sementara yang lain melepaskan 
suatu transmiter penghambat. Transmiter perangsang yang dikeluarkan dari 
satu akson sering tidak cukup memicu potensial aksi pada neuron postinaptik 
(seperti: untuk merangsang sel postsinaps dengan sempurna). Agaknya 
hal ini cukup untuk menimbulkan depolarisasi atau hanya merangsang 
sebagian membran postsinaps. Kejadian disebut stimulus ambang rangsang 
sebagian. Depolarisasi parsial atau hipopolarisasi, hasilnya membuat neuron 
postsinaptik lebih mudah untuk dirangsang oleh stimulasi transmiter 
perangsang berikutnya dari akson yang lain, memungkinkan transmiter 
mencapai neuron sementara membran postsinaptik sedang hipopolarisasi. 
Jadi, dengan melakukan rangsangan ambang sebagian ini disebut “untuk 
merendahkan ambang” dari neuron postsinaptik karena stimulasi oleh 
neuron presinaptik lainnya. Perangsangan penuh membran postsinaptik 
adalah prasyarat untuk pembentukan potensial aksi dan akibatnya menyulut 
impuls saraf sepanjang neuron postsinaptik. Hal ini dapat membutuhkan 
depolarisasi yang dihasilkan oleh transmiter perangsang dari dua neuron 
presinaptik atau lebih.
 Jika transmiter sinaptik adalah suatu penghambatan (seperti: GAMA), 
maka akan menimbulkan hiperpolarisasi atau “meningkatkan ambang” 
neuron postinaptik. Keadaan ini membuatnya lebih sulit untuk menimbulkan 
rangsangan penuh oleh transmiter perangsang. Gambar 1.14 mengilustrasikan 
kegiatan dari tiga neuron presinaptik konvergen pada ambang rangsang dari 
suatu neuron postsinaptik.
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 Prinsip ini mendasari banyak fungsi normal dari neuron medulla spinalis 
dan refleks spinal. Sebagai contoh, serabut desenden tertentu dari batang 
otak memberikan stimulasi ambang rangsang sebagian yang rendah ke 
neuron medulla spinalis tertentu. Meskipun stimulasi ini mencukupi untuk 
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Gambar 1.14  Konduksi pada sinaps-sinaps. Kiri, bidang pelepasan substansi transmitter kimia pada 
sinaps yang diperbesar; kanan, diagram yang mengilustrasikan bagaimana neuron dapat dirangsang atau 
dihambat oleh sustan transmiter yang dilepaskan oleh ujung serabut saraf presinaptik. Diperlihatkan dua 
serabut perangsang dan satu serabut penghambat: 1) keadaan istirahat; 2) keadaan subambang; impuls 
hanya dari satu serabut perangsang tidak dapat menyebabkan neuron postsinaptik untuk mengeluarkan 
rangsang; 3) ambang perangsangan tercapai oleh penambahan impuls dari serabut perangsang kedua; 
4) keadaan subambang dipulihkan oleh serabut penghambat; 5) bila serabut penghambat membawa 
impuls sendiri, maka neuron postsinaptik berada dalam keadaan hiperpolarisasi dan tidak mampu untuk 
melepaskan rangsang (Chaffee E.E., Lytle I.M., ???)
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mengaktivasi neuron medula spinalis, namun cukup melatarbelakangi stimulus 
untuk memudahkan masukan lain merangsang neuron ini dengan sempurna. 
Stimuli ambang rangsang sebagian ini disebut sebagai fasilitator. Bila medulla 
dipotong, bagian distal juga dipisahkan dari penerimaan pengaruh fasilitasi 
batang otak yang demikian. Akibatnya, dibutuhkan stimulus yang lebih 
besar untuk mencetuskan potensial aksi pada neuron spinal ini daripada 
sebelumnya. Tentu saja, bila dari awal dipisahkan dari otak, neuron medulla 
ini tidak berfungsi secara berarti selama beberapa minggu. Keadaan seperti 
ini disebut dengan syok medulla. Dalam keadaan ini tidak ada refleks.
 Ambang rangsang neuron dapat juga dipengaruhi oleh hormon. Tiroksin 
merendahkan ambang rangsang dari neuron-neuron tertentu, dan salah satu 
tanda hipertiroidisme adalah adanya refleks medulla spinalis yang berlebihan, 
seperti kedutan lutut dan pergelangan kaki. 
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KOMPETENSI BLOK 9

PATOFISIOLOGI SISTEM NEUROBEHAVIOUR

NYERI KEPALA (SEFALGIA)
Nyeri kepala merupakan gejala umum yang pernah dialami hampir semua 
orang, setidak-tidaknya secara episodik selama hidupnya. Nyeri kepala 
dapat merupakan bagian dari gejala-gejala sisa (sekuele) akibat peningkatan 
tekanan intrakranial, cedera kepala, tumor otak, ketegangan mata, sinusitis, 
perubahan atmosfir, alergi makanan, dan sebagainya. Banyaknya faktor-
faktor etiologi yang mungkin menjadi penyebab nyeri kepala tidak akan ada 
habisnya. Di sini akan dibahas tiga jenis nyeri kepala: 1) vaskular (migren 
dan cluster headache), 2) kontraksi otot (juga disebut psikogenik atau tension 
headache) dan (3) nyeri keala traksi peradangan (biasanya merupakan akibat 
sekunder suatu proses penyakit organik).

Pertimbangan Umum. Struktur-struktur kranial peka nyeri yang mungkinStruktur-struktur kranial peka nyeri yang mungkin 
terlibat dalam nyeri kepala mencakup semua jaringan ekstrakranial, di antaranya 
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kulit kepala, otot, arteria, dan periosteum tulang tengkorak; sinus kranial; sinus 
vena intrakranial dan cabang-cabang vena; bagian dura yang terdapat pada 
dasar otak dan arteria dalam dura; saraf kranial trigeminus, fasialis, vagus dan 
glosofaringeus, serta saraf-saraf servikal (C2 dan C3). Parenkim otak, sebagian 
besar jaringan meningeal tengkorak (kecuali periosteum) tidak peka nyeri. 
Peregangan periosteum dapat menimbulkan nyeri lokal.

Tentorium merupakan suatu lapisan dura yang berfungsi sebagai garis batas 
dan bagian yang berhubungan dengan kranium. Bagian ini memisahkan 
fossa posterior (batang otak dan serebelum) dari serebrum anterior. Bagian 
posterior (sekitar sepertiga dari rongga kranial) disebut sebagai infratentorial, 
sedangkan bagian anterior (duapertiga dari rongga kranial) disebut sebagai 
supratentorial.
 Bila nyeri kepala melibatkan struktur-struktur infratentorial, maka nyeri 
akan dialihkan ke bagian oksipital kepala dan leher melalui radiks saraf 
sevikal bagian atas. Nyeri supratentorial terjadi pada bagian anterior kepala 
(daerah frontal, temporal, dan parietal) dan terutama diperantarai oleh saraf 
trigeminus.
 Beberapa mekanisme umum yang agaknya bertanggung jawab atas 
timbulnya nyeri kepala antara lain sebagai berikut.

 1. Peregangan atau perubahan letak pembuluh darah intra atau 
ekstrakranial.

 2. Traksi pembuluh darah.
 3. Kontraksi otot-otot pada kepala dan leher (kelelahan otot).
 4. Peregangan periosteum (nyeri lokal).
 5. Degenerasi tulang belakang bagian servikal atas disertai penekanan 

radiks saraf servikal (misalnya: artritis vertebra servikalis).
 6. Defisiensi enkefalin (peptida otak yang bekerja seperti opiat; bahan aktif 

dari endorfin; lance, 1978).

 Sistem saraf simpatis pada dasarnya bertanggung jawab atas kontrol 
neural pembuluh-pembuluh darah kranial dan ekstrakranial.
 Penilaian yang cermat dan menyeluruh pada waktu memeriksa penderita 
dengan keluhan nyeri kepala tidak boleh melupakan anamnesis medis sebagai 
berikut.

 1. Jika ada, apakah yang menyebabkan nyeri kepala (faktor presipitasi)?
 2. Kapan penyakit inimulai dirasakan untuk pertama kali (sudah berapa 

tahun, ada penyakit tertentu, pernah cedera kepala)?
 3. Apakah terdapat tanda-tanda yang mendahului (gejala(prodromal)?
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 4. Nyeri kepala itu berdiri sendiri atau disertai dengan perasaan lain seperti 
mual, muntah pusing, fotofobia, pandangan kabur?

 5. Gambaran subjektif tentang nyeri kepala tersebut (kualitas, lokasi, 
frekuensi, waktu timbul, lama nyeri kepala itu berlangsung, faktor-
faktor presipitasi, faktor-faktor yang dapat membantu menghilangkan 
nyeri kepala).

 6. Apakah ada orang lain dalam keluarga yang mengalami nyeri kepala 
dengan gejala serupa?

 Dengan cara ini dapat ditegakkan gambaran klinis dari sebagian besar 
penderita nyeri kepala.

Nyeri Kepala Vaskular
Penyakit yang termasuk nyeri kepala vaskular adalah migren, cluster 
headache, nyeri kepala jenis vaskular toksik, dan hipertensi. Pada beberapa 
penderita dapat terlihat adanya pulsasi arteria karotis. Migren timbul pada 
kira-kira 3–5% dari seluruh penduduk, tetapi lebih sering pada wanita di 
bawah 40 tahun, di mana insidennya kira-kira dua kali pria. Sementara itu, 
cluster headache lebih sering terjadi pada pria. Tujuhpuluh persen penderita 
nyeri kepala vaskular memiliki riwayat keluarga yang positif. Serangan lebih 
mudah terjadi ketika penderita sangat lelah dan letih. Pada banyak wanita, 
datangnya serangan berkaitan dengan datangnya menstruasi (beberapa 
hari sebelum, selama, atau di akhir). Selama 3 bulan pertama kehamilan, 
biasanya penderita tidak mengalami nyeri kepala. Sejumlah kecil penderita 
mulai merasakan serangan pada waktu hamil. Biasanya obat kontrasepsi oral 
dapat meningkatkan terjadinya serangan, demikian juga terapi hormonal 
pada penderita pascamenopause.
 Nyeri kepala migren adalah prototipe nyeri kepala vaskular yang 
berdenyut., melibatkan vasodilatasi dan mungkin peradangan lokal yang 
menyebabkan arteria-arteria peka terhadap nyeri. Aliran darah serebral 
berkurang sebelum timbulnya nyeri dan meningkat selama nyeri kepala 
berlangsung.
 Hipotesis terbaru menyatakan bahwa vasokonstriksi dini yang diikuti 
oleh vasodilatasi diakibatkan oleh pelepasan amin biogenik seperti serotonin, 
norepinefrin, dan epinefrin pada penderita yang mempunyai predisposisi 
genetik terhadap hipersensitivitas vaskular. Pada beberapa pasien, migren 
terjadi karena peningkatan ekskresi hasil-hasil degradasi amin-amin tersebut. 
Selain itu juga ditemukan penurunan kadar serotonin darah. Oleh karena 
amin-amin ini merupakan vasokonstriktor yang kuat, maka dapat bertanggung 
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jawab atas terjadinya prodromal vasokonstriksi. Sesudah dilepaskan, maka 
degradasi dan pengurangan, suatu hiperemia reaktif mungkin menjadi 
penyebab vasodilatasi selama serangan migren. Hipotesis ini diperkuat oleh 
bukti bahwa: 1) pemberian reserpin, obat yang mengurangi kadar serotonin 
dalam jaringan migren; 2) penyuntikan serotonin dapat meringankan nyeri 
kepala migren, dan 3) pemberian metisegrid, suatu antagonis serotonin dapat 
mencegah banyak kasus migren.
 Zat vasoaktif lain yang menyebabkan migren adalah neurokinin, suatu 
polipeptida yang mirip dengan bradikinin. Neurokinin ditemukan dalam 
cairan yang terkumpul di sekitar arteria kranialis selama serangan migren 
dan mungkin bertanggung jawab atas respons peradangan.
 Ada dua jenis migren. Migren klasik memiliki fase prodormal atau 
pra-nyeri kepala yang berlangsung kira-kira selama 15 menit dan dikaitkan 
dengan gangguan fungsi neurologis. Gejala-gejalanya dapat berupa kilatan 
cahaya terang (scintillation scotomata) atau gangguan penglihatan lain 
yang disebabkan oleh vasokonstriksi di otak dan iskemia. Gejala neurologis 
lain dapat mencakup parestesia atau paresis satu sisi tubuh atau gangguan 
bicara ringan. Gejala-gejala neurologis mereda saat nyeri kepala timbul dan 
sering kali disertai perasaan mual dan muntah. Tidak seperti migren klasik, 
migren umum tidak memiliki gejala prodormal tetapi memiliki ciri khas yaitu 
timbulnya nyeri kepala yang berdenyut secara mendadak.
 Sebagian besar penderita mengalami nyeri kepala unilateral yang mula-
mula bersifat tumpul, tetapi akhirnya berubah menjadi nyeri yang berdenyut 
dan bilateral. Bagian yang paling sering terserang adalah daerah frontal dan 
temporal. Akan tetapi nyeri mungkin menyerang bagian belakang mata dan 
bagian-bagian lain dari wajah dan leher. Serangan dapat berulang sampai 
dua atau empat kali perbulan, dan paling sering berlangsung sekitar 1 atau 
2 hari.
 Manifestasi klasik yang sering menyertai sindrom migren mencakup 
fotofobia, kepekaan terhadap bunyi meningkat, perubahan vaskular (tangan 
dan kaki dingin, kulit pucat), nausea dan muntah, serta hiperestesia kulit 
kepala.
 Penatalaksaan medis bagi nyeri kepala migren mencakup pemakaian 
zat vasokonstriktor, terutama sekali alkaloid ergot (ergotamin tartrat) dan 
cafergot (suatu kombinasi kafein dan ergotamin ditelan pada saat awal nyeri 
kepala untuk mengatur vasokonstriksi). Obat-obatan penghambat beta 
seperti propranolol atau penghambat saluran kalsium (seperti verapamil), 
dipakai secara profilaksis untuk mengurangi frekuensi nyeri kepala dengan 
menghambat vasodilatasi arteria kranial. Sipro heptadin (Periactin), suatu 
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antagonis serotonin dan histamin, dipakai untuk mengurangi nyeri dan 
frekuensi nyeri kepala. Bila nyeri kepala timbul berkaitan pengobatan 
simtomatik seperti analgesik (termasuk narkotik), sedatif, dan ansiolitik. 
Oleh karena tidur cenderung akan menghilangkan gejala, maka hipnotik juga 
sering diberikan; kloralhidrat adalah obat yang disukai untuk pendekatan ini. 
Terapi non-farmakologi berupa umpan balik hayati, relaksasi otot progresif 
dan pengurangan stres, walaupun dengan cara-cara ini kemungkinan berhasil 
sangat bervariasi.
 Nyeri kepala penting lainnya, walaupun jauh lebih jarang ditemukan 
dibandingkan dengan migren adalah cluster headache. (Nama lainnya adalah 
nyeri kepala yang menyerupai migren, nyeri kepala histamin, nyeri kepala 
Horton, neuralgia nokturnal paroksismal). Nyeri kepala ini diberi nama 
demikian karena cenderung timbul waktu malam selama beberapa minggu 
atau beberapa bulan, tetapi kemudian menghilang selama beberapa tahun.
 Nyeri kepala ini jauh lebih sering terjadi pada pria. Nyeri khas, konstan, 
hebat, tidak berdenyut dan unilateral, sering terletak di daerah mata atau 
pinggir wajah. Timbulnya penyakit ini khas, sekitar 2 atau 3 jam sesudah 
penderita tidur, dan agaknya dikaitkan dengan tidur REM. Nyeri dapat 
berlangsung selama beberapa menit sampai beberapa jam dan disertai infeksi 
konjungtiva, lakrimasi, hidung tersumbat, dan kadang-kadang semu merah di 
pipi sisi yang terserang. Alkohol sering disebut sebagai faktor pencetus nyeri 
kepala bila pasien tersebut minum alkohol pada jangka waktu menjelang 
nyeri kepala. Pada keadaan ini arteria oftalmika dan arteria ekstrakranial, 
juga kapiler kulit kepala dan kapiler wajah melebar, sedangkan arteria karotis 
interna menyempit.
 Pada waktu nyeri kepala pada puncaknya, nyeri tidak tertahankan 
dan penderita tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan apa pun. Berbeda 
dengan penderita migren, penderita cluster headache akan berjalan mondar-
mandir dengan gelisah, tidak dapat duduk atau berbaring dengan tenang. 
Bahkan banyak penderita mencoba bunuh diri. Obat-obat yang berguna pada 
pengobatan termasuk vasokonstriktor ergotamin tartrat, antagonis serotonin 
metisergid, penghambat beta propanolol, dan klorpromazin fenotiazin. 
Menghirup oksigen 100% juga telah terbukti sebagai pengobatan yang 
efektif bagi beberapa penderita, kemungkinan karena adanya penurunan 
aliran darah otak yang ditimbulkan konsentrasi oksigen tubuh yang tinggi.

Nyeri Kepala Kontraksi Otot (Tension Headache)
Nyeri kepala kontraksi otot (tension headache) menimbulkan nyeri 
karena kontraksi terus-menerus otot kulit kepala, dahi, dan leher disertai 



Sistem Neurobehaviour�0

vasokonstriksi ekstrakranial. Nyeri ditandai dengan perasaan tegang yang 
menjepit kepala dan nyeri di daerah oksipitoservikal. Jenis nyeri kepala ini 
sering ditemui. Bentuk akut dikaitkan dengan keadaan stres, kegelisahan, 
dan/atau kelelahan temporer yang biasanya berlangsung satu atau dua hari. 
Tension Headache kronik lebih sering dijumpai pada wanita, dan biasanya 
bilateral, tidak mereda (dapat terjadi siang maupun malam hari, dan 
berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun), terasa menekan, 
tidak berdenyut dan sering kali dikaitkan dengan perasaan gelisah, depresi, 
dan perasaan tertekan.  
 Orang yang mengalami tension headache kronik sebaiknya jangan diberi 
pengobatan. Kemungkinan obat-obat analgetik akan disalahgunakan dan 
mengakibatkan toleransi (mereka yang memakai fenasetin berlebihan dapat 
mengalami gagal ginjal). Obat penenang sebenarnya kurang menguntungkan 
dan mungkin malah meningkatkan depresi yang dialami penderita. Pada 
penderita yang tegang dan gelisah dapat diberi diazepam (Valium) 5 mg tiga 
kali sehari selama 1 bulan. Jika penderita juga mengalami depresi, maka 
dapat ditambahkan obat antidepresan trisiklik amitriptilin (Elavii) 25 mg 
tiga kali sehari. Pada beberapa pusat pengobatan nyeri kepala, antidepresan 
trisiklik dipergunakan secara tunggal dan cukup efektif untuk meningkatkan 
kadar norepinefrin serebral. Umpan balik hayati, relaksasi, hipnosis diri, 
dan teknik lain dapat memberikan perbaikan pada beberapa penderita dan 
diharapkan dapat memainkan peranan yang semakin besar dalam pengobatan 
nyeri kepala di masa yang akan datang.

Nyeri Kepala Traksi Inflamasi
Nyeri kepala ini biasanya sekunder dari penyakit organik. Massa apa pun 
(tumor, bekuan darah, abses, dan lain sebagainya) dapat mengakibatkan 
traksi dan perubahan letak struktur-struktur yang peka nyeri. Nyeri kepala 
merupakan salah satu gejala yang jelas dari tumor otak (tumor primer atau 
tumor metastatis). Makin besar tumornya, makin hebat, dan makin sering 
sakitnya. Nyeri kepala, vertigo, dan berbagai tanda neurologis lokal lainnya 
merupakan manifestasi umum hematoma subdural kronik. Masa intrakranial 
yang berkembang dengan cepat, dapat menyebabkan peningkatan tekanan 
intrakranial dan dapat menggeser struktur-struktur serebral sehingga 
menimbulkan nyeri kepala.
 Nyeri kepala juga merupakan gejala yang menyertai berbagai proses 
inflamasi. Meningitis, ensefalitis, infeksi di daerah sinus, gigi, hidung, dan mata 
sering kali datang dengan keluhan nyeri kepala. Traksi pada bagian-bagian 
otak yang menempel, terutama traksi pada saraf trigeminus dan hipoglosus 
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cenderung menyebabkan nyeri kepala. Nyeri kepala merupakan suatu gejala 
pada beberapa gangguan imunologis tertentu, khususnya periarteriatis nodosa 
dan arteritis sel-sel raksasa.
 Nyeri kepala yang timbul akibat pungsi lumbal terjadi pada satu dari 
empat penderita. Nyeri kepala terasa saat pasien berdiri, dan berkurang jika 
ia mengambil posisi berbaring. Nyeri kepala ini mungkin disebabkan karena 
kebocoran cairan otak secara terus-menerus melalui lubang bekas tusukan 
jarum.
 Apabila suatu keadaan organik dianggap sebagai penyebab timbulnya 
nyeri kepala, maka dianjurkan dilakukan tindakan diagnostik yang lengkap. 
Mengatasi permasalahan yang mendasari nyeri kepala itu sendiri merupakan 
pendekatan terapi yang paling sesuai.

Pasien laki-laki berusia 15 tahun mengalami nyeri kepala oksipital setiap hari yang bertambah 
parah secara progresif dalam waktu 6 minggu. Nyeri kepala terjadi saat berjalan dan secara 
bertahap akam membaik pada tengah hari. Pada minggu sebelum pasien pasien datang berobat, 
nyeri menjadi sangat hebat dan pasien harus berhenti beraktivitas, semisal saat berjalan ke 
sekolah, saat muntah. Pemeriksaan neurologis normal.

STUDI 
KASUS

STROKE

Konsep Dasar Stroke
Pengertian Umum Stroke

Stroke adalah kehilangan fungsi otak diakibatkan oleh berhentinya suplai 
darah ke bagian otak, biasanya merupakan akumulasi penyakit serebrovaskular 
selama beberapa tahun (Smeltzer, 2001). Stroke merupakan sindrom klinis 
yang timbulnya mendadak, progresif cepat, serta berupa defisit neurologis 
lokal dan atau global yang berlangsung 24 jam atau lebih. Selain itu, juga 
bisa langsung menimbulkan kematian yang disebabkan oleh gangguan 
peredaran darah otak non-traumatik (Mansjoer, 2000). Stroke digunakan 
untuk menamakan sindrom hemiparesis atau hemiparalis akibat lesi vaskular 
yang dapat bangkit dalam beberapa detik atau hari, bergantung pada jenis 
penyakit yang menjadi penyebabnya (Sidharta, 1994).
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Klasifikasi Stroke

Menurut Satyanegara (1998), gangguan peredaran darah otak atau stroke 
dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu non-haemoragi/iskemik/infark dan 
stroke haemoragi.
 1. Non-haemoragi/iskemik/infark.

a. Serangan Iskemi Sepintas (Transient Ischemic Attack-TIA). 
 TIA merupakan tampilan peristiwa berupa episode-episode serangan 

sesaat dari suatu disfungsi serebral fokal akibat gangguan vaskular, 
dengan lama serangan sekitar 2–15 menit sampai paling lama 24 
jam.

b. Defisit Neurologis Iskemik Sepintas (Reversible Ischemic Neurology 
Deficit-RIND).

 Gejala dan tanda gangguan neurologis yang berlangsung lebih lama 
dari 24 jam dan kemudian pulih kembali (dalam jangka waktu 
kurang dari tiga minggu).

c. In Evolutional atau Progressing Stroke. 
 Gejala gangguan neurologis yang progresif dalam waktu enam jam 

atau lebih.
d. Stroke komplet (Completed Stroke/Permanent Stroke).
 Gejala gangguan neurologis dengan lesi-lesi yang stabil selama 

periode waktu 18–24 jam, tanpa adanya progesivitas lanjut.
 2. Stroke haemoragi.
  Perdarahan intrakranial dibedakan berdasarkan tempat perdarahannya, 

yakni di rongga subararaknoid atau di dalam parenkim otak 
(intraserebral). Ada juga perdarahan yang terjadi bersamaan pada 
kedua tempat di atas seperti: perdarahan subaraknoid yang bocor ke 
dalam otak atau sebaliknya. Selanjutnya gangguan-gangguan arteri yang 
menimbulkan perdarahan otak spontan dibedakan lagi berdasarkan 
ukuran dan lokasi regional otak.

Faktor Risiko Terjadinya Stroke

Menurut Baughman (2000) yang menentukan timbulnya manifestasi stroke 
dikenal sebagai faktor risiko stroke. Adapun faktor-faktor tersebut adalah 
sebagai berikut.

 1. Hipertensi merupakan faktor risiko stroke yang potensial.
 2. Diabetes melitus merupakan faktor risiko terjadi stroke yaitu dengan 

peningkatan aterogenesis.
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 3. Penyakit jantung/kardiovaskular berpotensi untuk menimbulkan stroke. 
Faktor risiko ini akan menimbulkan embolisme serebral yang berasal 
dari jantung.

 4. Kadar hematokrit normal tinggi yang berhubungan dengan infark 
serebral.

 7. Kontrasepsi oral, peningkatan oleh hipertensi yang menyertai, usia di 
atas 35 tahun, perokok, dan kadar estrogen tinggi.

 8. Penurunan tekanan darah yang berlebihan atau dalam jangka panjang 
dapat menyebabkan iskemia serebral umum.

 9. Penyalahgunaan obat, terutama pada remaja dan dewasa muda.
 10. Konsumsi alkohol.

 Sementara itu, menurut Harsono (1996), semua faktor yang menentukan 
timbulnya manifestasi stroke dikenal sebagai faktor risiko stroke. Adapun 
faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut.

 1. Hipertensi.
  Hipertensi merupakan faktor risiko stroke yang potensial. Hipertensi 

dapat mengakibatkan pecahnya maupun menyempitnya pembuluh darah 
otak. Apabila pembuluh darah otak pecah, maka timbullah perdarahan 
otak dan apabila pembuluh darah otak menyempit, maka aliran darah 
ke otak akan terganggu dan sel-sel otak akan mengalami kematian.

 2. Diabetes melitus.
  Diabetes melitus mampu menebalkan dinding pembuluh darah otak 

yang berukuran besar. Menebalnya dinding pembuluh darah otak 
akan menyempitkan diameter pembuluh darah tadi dan penyempitan 
tersebut kemudian akan mengganggu kelancaran aliran ke otak, yang 
pada akhirnya akan menyebabkan infark sel-sel otak.

 3. Penyakit jantung.
  Berbagai penyakit jantung berpotensi untuk menimbulkan stroke. Faktor 

risiko ini akan menimbulkan hambatan/sumbatan aliran darah ke otak 
karena jantung melepas gumpalan darah atau sel-sel/jaringan yang telah 
mati ke dalam aliran darah.

 4. Gangguan aliran darah otak sepintas.
  Pada umumnya bentuk-bentuk gejalanya adalah sebagai berikut: 

hemiparesis, disartria, kelumpuhan otot-otot mulut atau pipi, kebutaan 
mendadak, hemiparestesi, dan afasia.

 5. Hiperkolesterolemi.
  Meningginya angka kolesterol dalam darah, terutama low density 

lipoprotein (LDL), merupakan faktor risiko penting untuk terjadinya 
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arteriosklerosis (menebalnya dinding pembuluh darah yang kemudian 
diikuti penurunan elastisitas pembuluh darah). Peningkatan kadar LDL 
dan penurunan kadar High Density Lipoprotein (HDL) merupakan 
faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner.

 6. Infeksi.
  Penyakit infeksi yang mampu berperan sebagai faktor risiko stroke 

adalah tuberkulosis, malaria, lues???, leptospirosis, dan infeksi cacing.
 7. Obesitas.
  Obesitas merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung.
 8. Merokok.
  Merokok merupakan faktor risiko utama untuk terjadinya infark 

jantung.
 9. Kelainan pembuluh darah otak.
  Pembuluh darah otak yang tidak normal di mana suatu saat akan pecah 

dan menimbulkan perdarahan.
 10. Lain-lain
  Lanjut usia, penyakit paru-paru menahun, penyakit darah, asam urat 

yang berlebihan, kombinasi berbagai faktor risiko secara teori.

Etiologi

Menurut Smeltzer (2001) stroke biasanya diakibatkan dari salah satu dari 
empat kejadian yaitu sebagai berikut.

 1. Trombosis serebral.
  Arteriosklerosis serebral dan perlambatan sirkulasi serebral adalah 

penyebab utama trombosis serebral yang merupakan penyebab paling 
umum dari stroke. Tanda-tanda trombosis serebral bervariasi. Sakit 
kepala adalah awitan yang tidak umum. Beberapa pasien dapat mengalami 
pusing, perubahan kognitif, atau kejang, dan beberapa mengalami 
awitan yang tidak dapat dibedakan dari haemoragi intraserebral atau 
embolisme serebral. Secara umum, trombosis serebral tidak terjadi 
dengan tiba-tiba; dan kehilangan bicara sementara, hemiplegia, atau 
parestesia pada setengah tubuh dapat mendahului awitan paralisis berat 
pada beberapa jam atau hari.

 2. Embolisme serebral.
  Embolus biasanya menyumbat arteri serebral tengah atau cabang-

cabangnya sehingga merusak sirkulasi serebral. Awitan hemiparesis 
atau hemiplegia tiba-tiba dengan afasia, tanpa afasia, atau kehilangan 
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kesadaran pada pasien dengan penyakit jantung atau pulmonal adalah 
karekteristik dari embolisme serebral.

 3. Iskemia serebral
  Iskemia serebral (insufisiensi suplai darah ke otak) terutama karena 

konstriksi ateroma pada arteri yang menyuplai darah ke otak.
 4. Haemoragi serebral

a. Haemoragi ekstradural (haemoragi epidural) adalah kedaruratan 
bedah neuro yang memerlukan perawatan segera. Keadaan ini 
biasanya mengikuti fraktur tengkorak dengan robekan arteri tengah 
arteri meninges lain???, dan pasien harus diatasi dalam beberapa jam 
cedera untuk mempertahankan hidup.

b. Haemoragi subdural pada dasarnya sama dengan haemoragi epidu 
ral, kecuali bahwa hematoma subdural biasanya jembatan vena 
robek. Oleh karena itu, periode pembentukan hematoma lebih lama 
dan menyebabkan tekanan pada otak. Beberapa pasien mungkin 
mengalami haemoragi subdural kronik tanpa menunjukkan tanda 
atau gejala.

c. Haemoragi subaraknoid dapat terjadi sebagai akibat trauma atau 
hipertensi, tetapi penyebab paling sering adalah kebocoran aneurisme 
pada area sirkulus Willisi dan malformasi arteri vena kongenital pada 
otak.

d. Haemoragi intraserebral adalah perdarahan di substansi dalam otak, 
paling umum terjadi pada pasien dengan hipertensi dan aterosklerosis 
serebral disebabkan oleh perubahan degeneratif karena penyakit ini 
biasanya menyebabkan ruptur pembuluh darah. Biasanya awitan 
tiba-tiba, dengan sakit kepala berat. Bila haemoragi membesar, 
makin jelas defisit neurologik yang terjadi dalam bentuk penurunan 
kesadaran dan abnormalitas pada tanda vital.

Patofisiologi

Menurut Long (1996), otak sangat bergantung pada oksigen dan tidak 
mempunyai cadangan oksigen. Bila terjadi anoksia seperti halnya yang terjadi 
pada CVA, metabolisme di otak segera mengalami perubahan, kematian sel 
dan kerusakan permanen dapat terjadi dalam 3 sampai 10 menit. Tiap kondisi 
yang menyebabkan perubahan perfusi otak akan menimbulkan hipoksia 
atau anoksia. Hipoksia menyebabkan iskemik otak. Iskemik otak dalam 
waktu lama menyebabkan sel mati permanen dan berakibat terjadi infark 
otak yang disertai dengan edema otak karena pada daerah yang dialiri darah 
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terjadi penurunan perfusi dan oksigen, serta peningkatan karbon dioksida 
dan asam laktat. 
 Menurut Satyanegara (1998), adanya gangguan peredaran darah otak 
dapat menimbulkan jejas atau cedera pada otak melalui empat mekanisme, 
yaitu sebagai berikut.

 1. Penebalan dinding arteri serebral yang menimbulkan penyempitan atau 
penyumbatan lumen sehingga aliran darah dan suplainya ke sebagian 
otak tidak adekuat, serta selanjutnya akan mengakibatkan perubahan-
perubahan iskemik otak. Bila hal ini terjadi sedemikian hebatnya, dapat 
menimbulkan nekrosis (infark).

 2. Pecahnya dinding arteri serebral akan menyebabkan bocornya darah ke  
jaringan (haemoragi).

 3. Pembesaran sebuah atau sekelompok pembuluh darah yang menekan  
jaringan otak (misalnya: malformasi angiomatosa, aneurisma).

 4. Edema serebri yang merupakan pengumpulan cairan di ruang intersisial 
jaringan otak.

Manifestasi Klinik

Menurut Smeltzer (2001) manifestasi klinis stroke adalah sebagai berikut.

 1. Defisit lapang penglihatan
a. Homonimus hemianopsia (kehilangan setengah lapang 

penglihatan)
 Tidak menyadari orang atau objek di tempat kehilangan, penglihatan, 

mengabaikan salah satu sisi tubuh, kesulitan menilai jarak.
b. Kehilangan penglihatan perifer
 Kesulitan melihat pada malam hari, tidak menyadari objek atau 

batas objek.
c. Diplopia
 Penglihatan ganda.

 2. Defisit motorik
a. Hemiparesis
 Kelemahan wajah, lengan, dan kaki pada sisi yang sama. Paralisis 

wajah (karena lesi pada hemisfer yang berlawanan).
b. Ataksia
 Berjalan tidak mantap, tegak. Tidak mampu menyatukan kaki, perlu 

dasar berdiri yang luas.
c. Disartria
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 Kesulitan dalam membentuk kata.
d. Disfagia
 Kesulitan dalam menelan.

 3. Defisit verbal
a. Afasia ekspresif
 Tidak mampu membentuk kata yang dapat dipahami, mungkin 

mampu bicara dalam respons kata tunggal.
b. Afasia reseptif
 Tidak mampu memahami kata yang dibicarakan, mampu bicara 

tetapi tidak masuk akal.
c. Afasia global
 Kombinasi baik afasia reseptif dan ekspresif.

 4. Defisit kognitif
  Penderita stroke akan kehilangan memori jangka pendek dan 

panjang, penurunan lapang perhatian, kerusakan kemampuan untuk 
berkonsentrasi, alasan abstrak buruk, dan perubahan penilaian.

 5. Defisit emosional
  Penderita akan mengalami kehilangan kontrol diri, labilitas emosional, 

penurunan toleransi pada situasi yang menimbulkan stres, depresi, 
menarik diri, rasa takut, bermusuhan dan marah, serta perasaan 
isolasi.

Pemeriksaan Fisik

Pada pasien stroke perlu dilakukan pemeriksaan lain seperti tingkat kesadaran, 
kekuatan otot, tonus otot, serta pemeriksaan radiologi dan laboratorium. 
Pada pemeriksaan tingkat kesadaran dilakukan pemeriksaan yang dikenal 
sebagai Glascow Coma Scale (GCS) untuk mengamati pembukaan kelopak 
mata, kemampuan bicara, dan tanggap motorik (gerakan). 

 1. Membuka mata
  Membuka spontan : 4
  Membuka dengan perintah : 3
  Membuka mata karena rangsang nyeri : 2
  Tidak mampu membuka mata : 1
 2. Kemampuan bicara
  Orientasi dan pengertian baik : 5
  Pembicaraan yang kacau : 4
  Pembicaraan tidak pantas dan kasar : 3
  Dapat bersuara, merintih : 2
  Tidak ada suara : 1
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 3. Tanggapan motorik
  Menanggapi perintah : 6
  Reaksi gerakan lokal terhadap rangsang : 5
  Reaksi menghindar terhadap rangsang nyeri : 4
  Tanggapan fleksi abnormal : 3
  Tanggapan ekstensi abnormal : 2
  Tidak ada gerakan : 1

 Sementara itu, untuk pemeriksaan kekuatan otot adalah sebagai 
berikut.

0 : Tidak ada kontraksi otot
1 : Terjadi kontraksi otot tanpa gerakan nyata
2 : Pasien hanya mampu menggeserkan tangan atau kaki
3 : Mampu angkat tangan, tidak mampu menahan gravitasi
4 : Tidak mampu menahan tangan pemeriksa
5 : Kekuatan penuh

Menurut Carpenito (1998), evaluasi masing-masing Aktivitas Kehidupan 
Sehari-hari (AKS) menggunakan skala sebagai berikut.
0 : Mandiri keseluruhan
1 : Memerlukan alat bantu
2 : Memerlukan bantuan minimal
3 : Memerlukan bantuan dan/atau beberapa pengawasan
4 : Memerlukan pengawasan keseluruhan
5 : Memerlukan bantuan total

Menurut Tucker (1998), fungsi saraf kranial adalah sebagai berikut.
 1. Saraf olfaktorius (N. I): penghidu/penciuman.
 2. Saraf optikus (N. II): ketajaman penglihatan, lapang pandang.
 3. Saraf okulomotorius (N. III): refleks pupil, otot okular, eksternal termasuk 

gerakan ke atas, ke bawah dan medial, kerusakan akan menyebabkan 
otosis dilatasi pupil.

 4. Saraf troklearis (N. IV): gerakan okular menyebabkan ketidakmampuan  
melihat ke bawah dan ke samping.

 5. Saraf trigeminus (N. V): fungsi sensori, refleks kornea, kulit wajah dan 
dahi, mukosa hidung dan mulut, fungsi motorik, refleks rahang.

 6. Saraf abdusen (N. VI): gerakan okular, kerusakan akan menyebabkan 
ketidakmampuan ke bawah dan ke samping.

 7. Saraf fasialis (N. VII): fungsi motorik wajah bagian atas dan bawah, 
kerusakan akan menyebabkan asimetris wajah dan poresis.
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 8. Saraf akustikus (N. VIII): tes saraf koklear, pendengaran, konduksi 
udara dan tulang, kerusakan akan menyebabkan tinitus atau kurang 
pendengaran atau ketulian.

 9. Saraf glosofaringeus (N. IX): fungsi motorik, refleks gangguan faringeal, 
atau menelan.

 10. Saraf vagus (N. X): bicara.
 11. Saraf asesorius (N. XI): kekuatan otot trapezius dan sternokleidomastoid,  

kerusakan akan menyebabkan ketidakmampuan mengangkat bahu.
 12. Saraf hipoglosus (N. XII): fungsi motorik lidah, kerusakan akan 

menyebabkan ketidakmampuan menjulurkan dan menggerakkan lidah.

Menurut Tucker (1998), pemeriksaan pada penderita koma antara lain 
sebagai berikut.
 1. Gerakan penduler tungkai.
  Pasien tetap duduk di tepi tempat tidur dengan tungkai tergantung, 

kemudian kaki diangkat ke depan dan dilepas. Pada waktu dilepas 
akan ada gerakan penduler yang makin lama makin kecil dan biasanya 
berhenti 6 atau 7 gerakan. Beda pada rigiditas ekstramidal akan ada 
pengurangan waktu, tetapi tidak teratur atau tersendat-sendat.

 2. Menjatuhkan tangan.
  Tangan pasien diangkat kemudian dijatuhkan. Pada kenaikan tonus 

(hipertoni) terdapat penundaan jatuhnya lengan ke bawah. Sementara 
pada hipotomisitas jatuhnya cepat.

 3. Tes menjatuhkan kepala.
  Pasien berbaring tanpa bantal, pasien dalam keadaan relaksasi, mata 

terpejam. Tangan pemeriksa yang satu diletakkan di bawah kepala 
pasien, tangan yang lain mengangkat kepala dan menjatuhkan kepala 
lambat. Pada kaku kuduk (nuchal rigidity) karena iritasi meningeal 
terdapat hambatan dan nyeri pada fleksi leher.

Prognosis Stroke

Menurut Harsono (1996), prognosis sari stroke dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, yaitu sebagai berikut.
 1. Tingkat kesadaran: sadar 16% meninggal, somnolen 39% meninggal, 

stupor 71% meninggal, dan bila koma 100% meninggal.
 2. Usia: pada usia 70 tahun atau lebih, angka-angka kematian meningkat 

tajam.
 3. Jenis kelamin: laki-laki lebih banyak (16%) yang meninggal daripada 

perempuan (39%).
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 4. Tekanan darah: tekanan darah tinggi prognosis jelek.
 5. Lain-lain: cepat dan tepatnya pertolongan.

Penatalaksanaan Stroke

Menurut Harsono (1996), kematian dan deteriosasi neurologis minggu 
pertama stroke iskemia terjadi karena adanya edema otak. Edema otak 
timbul dalam beberapa jam setelah stroke iskemik dan mencapai puncaknya 
24–96 jam. Edema otak mula-mula cytofosic karena terjadi gangguan pada 
metabolisme seluler kemudian terdapat edema vasogenik karena rusaknya 
sawar darah otak setempat. Untuk menurunkan edema otak, dilakukan hal-
hal berikut ini.

 1. Naikkan posisi kepala dan badan bagian atas setinggi 20–30°.
 2. Hindarkan pemberian cairan intravena yang berisi glukosa atau cairan 

hipotonik.
 3. Pemberian osmoterapi seperti berikut ini.

a. Bolus marital 1 gr/kgBB dalam 20–30 menit kemudian dilanjutkan 
dengan dosis 0,25 gr/kgBB setiap 6 jam sampai maksimal 48 jam. 
Target osmolaritas 300–320 mmol/liter.

b. Gliserol 50% oral 0,25–1 gr/kgBB setiap 4 atau 6 jam atau gliserol 
10% Intravena 10 ml/kgBB dalam 3–4 jam (untuk edema serebri 
ringan, sedang).

c. Furosemide 1 mg/kgBB intravena.
 4. Intubasi dan hiperventilasi terkontrol dengan oksigen hiperbarik sampai 

PCO2 = 29–35 mmHg.
 5. Tindakan bedah dikompresif perlu dikerjakan apabila terdapat supra 

tentoral 8. dengan pergeseran linea mediarea atau serebral infark 
disertai efek rasa.

 6. Steroid dianggap kurang menguntungkan untuk terapi udara serebral  
karena di samping menyebabkan hiperglikemia juga naiknya risiko 
infeksi.

Pemeriksaan Penunjang

Menurut Harsono (1996) pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada 
penderita stroke adalah sebagai berikut.

 1. CT scan bagian kepala.
  Pada stroke non-hemoragi terlihat adanya infark, sedangkan pada stroke 

haemoragi terlihat perdarahan.
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 2. Pemeriksaan lumbal pungsi.
  Pada pemeriksaan lumbal pungsi untuk pemeriksaan diagnostik 

diperiksa kimia sitologi, mikrobiologi, dan virologi. Di samping itu, 
dilihat pula tetesan cairan cerebrospinal saat keluar baik kecepatannya, 
kejernihannya, warna, dan tekanan yang menggambarkan proses terjadi 
di intraspinal. Pada stroke non-haemoragi akan ditemukan tekanan 
normal dari cairan cerebrospinal jernih. Pemeriksaan pungsi sisternal 
dilakukan bila tidak mungkin dilakukan pungsi lumbal. Prosedur ini 
dilakukan dengan supervisi neurolog yang telah berpengalaman.

 3. Elektrokardiografi (EKG).
  Untuk mengetahui keadaan jantung dimana jantung berperan dalam 

suplai darah ke otak.
 4. Elektro Encephalo Grafi.
  Elektro Encephalo Grafi mengidentifikasi masalah berdasarkan 

gelombang otak, menunjukkan area lokasi secara spesifik.
 5. Pemeriksaan darah.
  Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan darah, kekentalan 

darah, jumlah sel darah, penggumpalan trombosit yang abnormal, dan 
mekanisme pembekuan darah.

 6. Angiografi serebral.
  Pada serebral angiografi membantu secara spesifik penyebab stroke 

seperti perdarahan atau obstruksi arteri, memperlihatkan secara tepat 
letak oklusi atau ruptur.

 7. Magnetik Resonansi Imagine (MRI).
  Menunjukkan darah yang mengalami infark, haemoragi, Malformasi 

Arterior Vena (MAV). Pemeriksaan ini lebih canggih dibanding CT 
scan.

 8. Ultrasonografi dopler.
  Ultrasonografi dopler dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyakit 

MAV (Harsono,1996). Menurut Wibowo (1991), pemeriksaan X-Ray 
kepala dapat menunjukkan perubahan pada glandula pineal pada sisi 
yang berlawanan dari massa yang meluas, klasifikasi karotis internal 
yang dapat dilihat pada trombosis serebral, klasifikasi parsial pada 
dinding aneurisme pada perdarahan subaraknoid.

Komplikasi

Komplikasi stroke menurut Satyanegara (1998) adalah sebagai berikut.
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 1. Komplikasi dini (0–48 jam pertama).
a. Edema serebri: defisit neurologis cenderung memberat, dapat 

mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial, herniasi, dan 
akhirnya menimbulkan kematian.

b. Infark miokard: penyebab kematian mendadak pada stroke stadium 
awal.

 2. Komplikasi Jangka pendek (1–14 hari pertama).
a. Pneumonia: akibat immobilisasi lama.
b. Infark miokard.
c. Emboli paru: cenderung terjadi 7–14 hari pasca-stroke, sering kali 

pada saat penderita mulai mobilisasi.
d. Stroke rekuren: dapat terjadi pada setiap saat.

 3. Komplikasi jangka panjang.
  Stroke rekuren, infark miokard, gangguan vaskular lain: penyakit 

vaskular perifer.
  Menurut Smeltzer (2001), komplikasi yang terjadi pada pasien stroke 

yaitu sebagai berikut.
a. Hipoksia serebral diminimalkan dengan memberi oksigenasi.
b. Penurunan darah serebral.
c. Embolisme serebral.

Seorang pasien laki-laki berusia 73 tahun mengalami episode kelemahan pada lengan kiri dan 
tungkai kiri, dengan kelemahan lebih ringan pada tungkai kiri. Istri pasien melaporkan bahwa 
sisi kiri wajah lebih “jatuh” pada episode ini dan bicara tidak jelas. Semua gejala membaik 
dalam beberapa jam dan pemeriksaan neurologis normal saat pasien datang ke dokter. Akan 
tetapi, denyut nadi ireguler dan EKG menunjukkan fibrilasi atrium.

STUDI 
KASUS

MENINGITIS

Definisi
meningis adalah radang pada meningen (membran yang mengelilingi otak 
dan medula spinalis) dan disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur (Brunner 
dan Suddarth, 2002).
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Klasifikasi
 1. Meningitis asepsis, disebabkan: abses otak, ensephalitis, limpoma, 

leukemia.
 2. Meningitis sepsis, disebabkan organisme bakteri: meningokokus, 

stapilokokus, basilus influenza.
 3. Meningitis tuberkulose: disebabkan basilus tuberkel. 

Normal meninges:
dura mater

araknoid
pia mater

Meningitis

Gambar 2.1 Perbandingan selaput meningen yang normal dengan yang terjadi meningitis. 

Infeksi meningen umumnya melalui: 
 1. aliran darah dari infeksi bag tubuh lain (terbanyak);
 2. sekunder prosedur invasif; lumbal pungsi, alat pemantau TIK 

(jarang).

Meningitis bakteri dapat disebabkan:
 1. Neiserria meningitis/Meningitis meningococcus;
 2. Streptococcus pneumonia (pada dewasa);
 3. Haemophilus influenzae (pada anak-anak, dewasa muda).

Penularan
 1. Droplet , sekret hidung, tenggorokan.
 2. Infeksi lain.
Banyak dijumpai infeksi  carrier
Berhubungan dengan strandar kebersihan dan status ekonomi sosial.
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Saluran vena-vena meningen

Patofisiologi

infeksi urofaring

Septikemia

medulla spinalis
meningen otak

Presdisposisi

 1. ISPA.
 2. Otitis media.
 3. Mastoiditis.
 4. Trauma kepala.
 5. Pengaruh imunologis.
 6. Pada infeksi akut pasien meninggal akibat toksin bakteri sebelum terjadi 

meningitis.

Manifestasi Klinis
Gejala mengacu pada reaksi infeksi dan peningkatan TIK, seperti berikut 
ini.
 1. Sakit kepala dan demam.
 2. Perubahan tingkat kesadaran, disorientasi, gangguan memori merupakan 

tanda awal.
 3. Pada keadaan berat letargi, tidak responsif, koma.
 4. Iritasi meningen: rigiditas nukal (kaku leher), tanda Kernig positif, tanda 

Brudzinski.
 5. Fotofobia/sensitif berlebihan terhadap cahaya.
 6. Kejang. 
 7. Peningkatan TIK 9 akibat eksudat purulen, edema serebral ditandai 

dengan:
a.	 bradikardi;
b.	 pernapasan ireguler;
c.	 sakit kepala;
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d.	 muntah;
e.	 penurunan kesadaran.

 8. Ruam (Neisseria meningitis) pada wajah dan ekstremitas.

Kernig’s sign

Gambar2.2 Tanda Kernig positif. Ketika pasien dibaringkan dengan paha fleksi ke arah abdomen 
kaki tidak dapat diekstensikan sempurna.

 

 

Brudzinski’s neck sign

		
Gambar 2.3 Tanda Brudzinski. Bila leher difleksikan, maka hasilnya fleksi lutut dan panggul. Bila 
difleksikan pasif pada ekstremitas bawah pada salah satu sisi, maka gerakan sama terlihat pada 
sisi ektremitas yang berlawanan. 

Penatalaksanaan
 1. Antibiotik untuk menghentikan perkembangbiakan bakteri.
 2. Kultur darah dan CSS.
 3. Antimikroba: penisilin, ampisilin, kloramfenikol, sefalosporin. 
 4. Antibiotik lain digunakan bila diketahui turunan jenis bakteri 

resisten. 
 5. Dipertahankan antibiotik pada dosis tinggi yang tepat.
 6. Atasi dehidrasi.
 7. Diazepam/fenitoin diberikan bila kejang. 
 8. Diuretik osmotik (manitol) untuk atasi edema serebral. 
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Pasien, gadis, berusia 12 tahun, dipulangkan dari sekolahnya di siang hari sangat panas. 
Diduga bahwa gadis tersebut mengalami kepanasan ketika bermain bola voli selama pelajaran 
olahraga. 
 Perilakunya digambarkan sebagai “aneh” sepanjang hari oleh teman-teman sekelasnya. 
Ia mengalami beberapa episode memandang ke arah jendela kelas pagi harinya, dengan 
pandangan kosong di wajahnya. Selama pelajaran berlangsung ia hanya berespons secara 
intermiten, menjawab beberapa pertanyaan dengan “ya” atau “tidak”. Jawabannya agak 
terlambat. Terkadang, ia memain-mainkan bagian bawah bajunya dan menunjukkan periode 
singkat mengecapkan bibirnya.
 Pasien tidak ingat perilaku tersebut ketika ditanyai oleh ibunya. Ibu si gadis membawanya 
ke dokter, di mana hasil pemeriksaan EEG menunjukkan ketidakteraturan gelombang spike 
umum dapat 3 Hz. EEGnya menjadi normal kembali setelah disuntikkan diazepam 5 mg. 
Juga gadis segera dapat lebih responsif kembali.
 Riwayat ini dan temuan-temuan dokter, sejalan dengan respons si gadis terhadap pengobatan 
konsisten dengan tidak terjadinya kejang. 

STUDI 
KASUS

Intervensi Keperawatan secara Umum

 1. Prognosis tergantung pada tindakan perawatan.
 2. Pasien yang parah dengan keluhan demam, dehidrasi, alkalosis, edema 

serebral memungkinkan untuk terjadi kejang, obstruksi jalan napas, 
henti napas , disritmia jantung. 

 3. Status klinis dan tanda-tanda vital terus dipantau.
 4. Bila kesadaran menurun risiko terjadi obstruksi jalan napas dilakukan 

pemeriksaan analisa gas darah (AGD), trakeostomi, ventilasi 
mekanik. 

 5. Pantau tekanan arteri → syok 
 6. Catat adanya sianosis, ektremitas dingin.
 7. Demam tinggi diturunkan untuk meringankan kerja jantung dan 

kebutuhan oksigen otak dapat ditekan. 
 8. Rehidrasi → hipertonik. 
 9. Berat badan, volume, dan berat jenis urine di monitor.
 10. Perhatikan pH pasien, perlindungan selama kejang dan koma.
 11. Isolasi. 
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Pencegahan
 1. Individu yang kontak langsung berisiko tertular. Pada demam tinggi 

dilakukan observasi dan periksa.
 2. Vaksin meningokokus dianjurkan bagi individu yang risiko tinggi 

tertular: tinggal atau berkunjung ke daerah epidemik meningokokus, 
pada jamaah haji.

 3. Vaksin polisakarida melawan masuknya Haemophilus influenzae tipe 
??? untuk pencegahan pada pediatrik.

Meningitis dalam Kondisi Lain
 1. Pada AIDS dapat terjadi meningitis asepsis akut dan kronik → kelumpuhan 

saraf kranial.
 2. Meningitis kriptokokus merupakan infeksi jamur yang paling banyak 

pada AIDS. Pada pasien dapat terjadi:
a.	 sakit kepala; 
b.	 mual muntah;
c.	 kejang;
d.	 konfusi;
e.	 dan keluhan lain yang tidak khas → imun.

TRAUMA

Patofisiologi gangguan fungsi otak akibat cedera kepala adalah sebagai berikut.  

Petunjuk cedera kepala

Luka di kulit 
kepala

Patah tulang

Bengkak, 
memar

Kaku 
kuduk

keluar cairan 
bening/darah 
dari hidung

Penurunan 
kesadaran

Trauma

Peredaran darah

Hipoksia

Proses metabolisme 
anaerob

Penimbunan asam 
laktat

Asidosis metabolik

Gangguan fungsi otak
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Pengaruh cedera kepala terhadap organ adalah sebagai berikut.

TIK, gangguan 
fungsi otak

Retensi garam dan air, 
metabolisme

TD, DN, RR 
edema paru

Perdarahan saluran 
gastrointestinal

Cedera

Kepala

Trauma Kepala Terbuka
Fraktur Basic Kranii

Tanda-tanda klinis yang mungkin muncul pada fraktur basic kranii adalah 
sebagai berikut.

 1. Battle sign.
 2. Hemotimpanum.
 3. Periorbital ekimosis.
 4. Rhinoroe.
 5. Othoroe.

 Komplikasi yang dapat terjadi pada trauma kepala terbuka adalah 
infeksi dan perdarahan.

Scalp

Skull

Brain

Gambar 2.4 Fraktur Basic Cranii.
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Gambar 2.5 ???

Trauma Kepala Tertutup
Komosio??? Serebri/Gegar Otak

Tanda dan gejala yang terdapat pada trauma ini adalah sebagai berikut. 
								
 1. Trauma kepala ringan.
 2. Pingsan kurang dari 10 menit.
 3. Pusing.
 4. Amnesia retrograde.
 5. Amnesia anterograde.
 6. Gejala sisa --???

 Penatalaksanaan yang dapat dilakukan adalah sama halnya dengan 
perawatan pasien tidak sadar dan dilakukan observasi 24–48 jam.
	   

Kontosio??? Serebri/Memar Otak

Beberapa tanda dan gejala yang dapat terlihat adalah sebagai berikut.

 1. Perdarahan kecil/ptechie jaringan otak. 
 2. Edema serebri.
 3. TIK meningkat.
 4. Gejala  klinis sama dengan Comser??? namun lebih berat.
 5. Gangguan neurologis fokal.

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.
 1. Observasi TTV dan tingkat kesadaran.
 2.  Perawatan seperti klien tak sadar.
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 3.  Steroid: Dexamet 10 mg , selanjutnya 4–6 mg/6 jam.
 4.  Pemberian obat: Phenitoin: antikejang.
 5.  Bp ??? operasi dekompresi

Epidural Hematoma

Hematoma epidural merupakan suatu akibat serius dari cedera kepala dengan 
angka mortalitas sekitar 50%. Hematoma epidural paling sering terjadi di 
daerah parietotemporal akibat robekan arteria meningea media.
 Hematoma epidural di daerah frontal dan oksipital sering tidak dicurigai 
dan memberi tanda-tanda setempat yang tidak jelas. Bila hematoma epidural 
tidak disertai cedera lain dari otak biasanya pengobatan yang dini dapat 
menyembuhkan penderita dengan sedikit atau tanpa defisit neurologis.
 Riwayat klasik penderita hematoma epidural adalah terjadinya cedera 
kepala yang diikuti keadaan tidak sadar beberapa saat. Periode ini kemudian 
diikuti oleh suatu periode lusid. Penting untuk dicatat bahwa interval lusid 
ini bukan merupakan tanda diagnostik yang dipercaya bagi hematoma 
epidural.
 Pertama, interval lusid mungkin berlalu tanpa diketahui, terutama bila 
hanya sekejap saja. Kedua, penderita dengan cedera otak berat tambahan 
dapat tetap berada dalam keadaan stupor (Becker, 1988).
 Hematoma yang membesar di daerah temporal menyebabkan 
tekanan pada lobus temporalis otak ke arah bawah dan dalam. Tekanan 
ini menyebabkan bagian medial lobus (unkus dan sebagian dari girus 
hipokampus) mengalami herniasi di bawah pinggiran tentorium. Keadaan 
ini menyebabkan timbulnya tanda-tanda neurologis yang dapat diidentifikasi 
oleh tim medis (lihat Tabel 1.1).

Tabel 2.1 Perbandingan antara syok neurogenik dan hipovolemik.

Parameter Neurogenik Hipovolemik
Tekanan darah Rendah Rendah
Nadi Bradikardi: lambat, berisi. Takikardi: cepat, lemah, bergetar

Kulit Hangat, kering Dingin, lembap

 Tekanan dari herniasi unkus pada sirkulasi arteria yang mengurus 
formasio retikularis di medula oblongata menyebabkan hilangnya kesadaran. 
Pada tempat ini juga terdapat nuklei saraf kranial ketiga (okulomotorius). 
Tekanan pada saraf ini mengakibatkan dilatasi pupil dan ptosis kelopak mata. 
Tekanan pada lintasan kortikospinalis yang berjalan naik pada daerah ini 
menyebabkan kelemahan respons motorik kontralateral (yaitu berlawanan 
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dengan tempat hematoma), refleks hiperaktif atau sangat cepat, dan tanda 
Babinski positif.
 Hematoma yang makin membesar membuat seluruh isi otak akan 
terdorong ke arah yang berlawanan sehingga menyebabkan tekanan 
intrakranial yang besar. Timbul tanda-tanda lanjut peningkatan tekanan 
intrakranial antara lain kekakuan deserebrasi dan gangguan tanda-tanda 
vital dan fungsi pernapasan.
 Diagnosis perdarahan epidural dibuat berdasarkan tanda dan gejala 
klinis, serta berdasarkan arteriogram karotis serta ekoensfalogram. 
Pengobatan yang dilakukan adalah evakuasi bedah hematoma dan mengatasi 
perdarahan dari arteria meningaea media yang terkoyak. Intervensi bedah 
harus dikerjakan secepatnya dan sebelum tekanan serius pada jaringan otak 
menimbulkan kerusakan. Mortalitas tetap tinggi meskipun diagnosis dan 
pengobatan dilakukan sejak awal. Hal ini dikarenakan trauma dan sekuele??? 
berat yang menyertainya (Cohen dkk., 1983).

Subdural Hematoma (SDH)

hematoma epidural pada umumnya berasal dari arteria, sedangkan hematoma 
subdural berasal dari vena. Hematoma ini timbul akibat ruptur vena yang 
terjadi dalam ruangan subdural. Hematoma subdural dibagi menjadi tipe-
tipe yang berbeda dalam simtomatologi dan prognosis: akut, subakut, dan 
kronik.

Hematoma Subdural Akut

Hematoma subdural akut menimbulkan gejala neurologis penting dan serius 
dalam 24 sampai 48 jam setelah cedera. Sering kali berkaitan dengan trauma otak 
berat, hematoma ini juga mempunyai mortalitas yang tinggi (Schwartz, 1989).
 Gangguan neurologis progresif disebabkan oleh tekanan pada jaringan 
otak dan herniasi batang otak dalam foramen magnum, yang selanjutnya 
menimbulkan tekanan pada batang otak. Keadaan ini dengan cepat akan 
menimbulkan berhentinya pernapasan dan hilangnya kontrol atas denyut 
nadi serta tekanan darah.
 Diagnosis dibuat dengan arteriogram karotis dan ekoensefalogram atau 
CT scan. Adanya hematoma subdural akut harus selalu dipikirkan pada 
penderita yang mendapat trauma neurologis berat yang memperlihatkan 
tanda-tanda status neurologis yang memburuk. Hal ini dikarenakan lebih dari 
separuh kasus hematoma ini terjadi bilateral, sangat penting menentukan tipe 
cedera yang terjadi dan melakukan tindakan diagnostik yang tepat (misalnya: 
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arteriogram bilateral) untuk menyingkirkan kemungkinan hematoma bilateral 
(Schwartz, 1989).
 Pengobatan terutama berupa tindakan pengangkatan hematoma, 
dekompresi dengan mengangkat tempat-tempat pada tengkorak, dan jika 
perlu, bagian-bagian lobus frontalis atau lobus temporalis, serta melepaskan 
kompresi dura. Bahkan pada diagnosis dini dan pembedahan dini sekalipun, 
angka mortalitas tetap berkisar 60%, sebagian besar disebabkan oleh trauma 
otak berat dan kegagalan organ utama yang menyertai trauma berat.

Hematoma Subdural Subakut

Hematoma subdural subakut menyebabkan defisit neurologis yang bermakna 
dalam waktu lebih dari 48 jam, tetapi kurang dari dua minggu setelah cedera 
(Schwartz, 1989). Seperti hematoma subdural akut, hematoma ini juga 
disebabkan oleh perdarahan vena dalam ruangan subdural.
 Anamnesis klinis yang khas dari penderita hematoma subdural 
subakut adalah adanya trauma kepala yang menyebabkan ketidaksadaran, 
selanjutnya diikuti perbaikan status neurologis yang perlahan-lahan. Namun, 
setelah jangka waktu tertentu penderita memperlihatkan tanda-tanda status 
neurologis yang memburuk. Tingkat kesadaran mulai menurun perlahan-
lahan dalam beberapa jam. Dengan meningkatnya tekanan intrakranial 
seiring pembesaran hematoma, penderita dapat mengalami kesulitan untuk 
tetap sadar dan tidak memberikan respons terhadap rangsang bicara maupun 
nyeri. Seperti hematoma subdural akut, pergeseran isi intrakranial dan 
peningkatan tekanan intrakranial yang disebabkan oleh akumulasi darah 
akan menimbulkan herniasi unkus atau sentral dan melengkapi tanda-tanda 
neurologis dari kompresi batang otak.
 Seperti pada pengobatan hematoma subdural akut, pengobatan 
hematoma subdural subakut dilakukan dengan mengangkat bekuan darah 
secepat dan sesegera mungkin. Hal ini dapat dilaksanakan dengan berbagai 
cara bergantung pada keadaan klinis penderita. Oleh karena banyak bekuan 
darah ini bersifat bilateral, maka kedua ruang di subdural harus dibersihkan 
dan bila ada indikasi lakukan bedah eksplorasi (Schwartz, 1989).

Hematoma Subdural Kronik

Ada hal yang menarik dalam anamnesis penderita hematoma subdural 
kronik. Trauma otak yang menjadi penyebab dapat sangat ringan sehingga 
terlupakan. Timbulnya gejala pada umumnya tertunda beberapa minggu, 
bulan, dan bahkan beberapa tahun setelah cedera pertama.
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 Trauma pertama merobek salah satu vena yang melewati ruangan 
subdural. Terjadi perdarahan secara lambat dalam ruangan subdural. Dalam 
7 sampai 10 hari setelah perdarahan terjadi, darah dikelilingi oleh membran 
fibrosa.
 Dengan adanya selisih tekanan osmotik yang mampu menarik cairan 
ke dalam hematoma, terjadi kerusakan sel-sel darah dalam hematoma. 
Penambahan ukuran hematoma ini menyebabkan perdarahan lebih lanjut 
dengan merobek membran atau pembuluh darah di sekelilingnya, serta 
menambah ukuran dan tekanan hematoma. Jika dibiarkan mengikuti 
perjalanan alamiahnya, unsur-unsur kandungan hematoma subdural akan 
mengalami perubahan-perubahan yang khas (Tabel 1.2).
 Hematoma subdural kronik sering kali disebut “peniru” karena tanda 
dan gejala biasanya tidak spesifik, tidak terlokalisasi, dan dapat disebabkan 
oleh banyak proses penyakit lain. Beberapa penderita mengeluh sakit kepala. 
Tanda dan gejala yang paling khas adalah perubahan progresif dalam tingkat 
kesadaran termasuk apatis, letargi, berkurangnya perhatian, dan menurunnya 
kemampuan untuk mempergunakan kecakapan kognitif yang lebih tinggi. 
Hemianopsia, hemiparesis, dan kelainan pupil ditemukan pada kurang 
dari 50% kasus. Cairan spinal amat jarang dapat membantu menegakkan 
diagnosis, dan dapat saja menunjukkan kelainan yang tidak spesifik di mana 
terjadi kenaikan kandungan protein dan xantokromia, atau mengandung 
sedikit sel darah merah, tekanan pada umumnya normal. Bila terdapat 
afasia, pada umumnya tipe anomik (afasia lancar dengan pengulangan dan 
pengertian) (Cohen dkk., 1983).
 Diagnosis paling baik dibuat dengan arteriografi. OT??? scan dapat 
memperlihatkan adanya hematoma sehingga dapat menghindari tindakan 
arteriogram, tetapi hasil negatif belum dapat menyingkirkan diagnosis 
hematoma subdural.
 Hematoma kecil akan mengalami resolusi secara spontan bila dibiarkan 
mengikuti riwayat alamiahnya. Pada penderita dengan hematoma kecil tanpa 
tanda-tanda neurologis, maka tindakan pengobatan yang terbaik mungkin 
hanyalah melakukan pemantauan ketat. Bagi penderita dengan gangguan 
neurologis yang progresif dan gejala kelemahan, cara pengobatan yang paling 
baik adalah dengan pembedahan untuk mengangkat bekuan, sebab bahaya 
terbesar pada hematoma subdural kronik adalah terjadinya herniasi unkus 
temporal dan kematian (Schwartz, 1989; Cohen dkk., 1983).
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Dura meter

Subdural 
homatoma

Brain

Hematom 
subdural Otak

Gambar 2.6 Subdural haematom.

Tabel 2.2 Stadium-stadium dalam perjalanan alamiah hematoma subdural nonletal.

Stadium Penjelasan
Stadium I Darah berwarna gelap tersebar luas di permukaan otak di bawah dura.
Stadium II Bekuan darah menjadi lebih hitam, tebal, dan gelatinosa (2 sampai 4 hari).
Stadium III Bekuan pecah dan setelah 2 minggu akan berwarna dan berkonsistensi seperti minyak 

pelumas mesin.
Stadium IV Terjadi organisasi yang dimulai dari pembentukan membrane luar yang tebal dan 

keras berasal dari dura, dan membran dalam yang tipis dari araknoid. Cairannya 
menjadi xantrokromik.

Stadium V Organisasi sudah lengkap. Bekuan dapat mengalami kalsifikasi atau bahkan osifikasi 
(atau dapat diserap).

Dimodifikasi dari Jackson F.E. “The Pathology of Head Injuries”. Ciba Clinical Symposium. 
18(3): 67–93. 1996.
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Seorang pasien wanita berusia 47 tahun mengeluh nyeri kepala mendadak yang hebat setelah 
mengalami kecelakaan. Pada pemeriksaan, pasien sadar tidak demam, tetapi sangat kesakitan, 
disertai kaku kuduk sedang dan fotofobia. Pasien muntah satu kali. Tidak ada tanda-tanda 
neurologis fokal abdomen. CT Scan awalnya tampak normal. Pasien dipulangkan dengan 
diagnosis dugaan migren (tidak ada riwayat nyeri kepala sebelumnya) dan kemudian diberi 
analgesi. Dua minggu kemudian, pasien mengalmai episode penurunan kesadaran yang tidak 
diketahui sebabnya selama waktu yang tidak dapat ditentukan. Pasien tinggal sendirian dan 
saat pasien sadar ia tergeletak di lantai kamar mandi dan muntah. Dokter kemudian merujuknya 
ke rumah sakit lain untuk mendapat pertolongan.
 Saat pasien diperiksa di klinik neurologi, dipikirkan bahwa pasien sudah terlalu terlambat 
untuk pemeriksaan cairan serebrospinal untuk memeriksa adanya xantokromia, walaupun ia datang 
secepat mungkin setelah dirujuk. Pemeriksaan CT Scan ulang normal. Pada pasien segera 
dilakukan angiografi serebral yang menunjukkan aneurisma arteri komunikans posterior kiri. 
Selanjutnya dilakukan penjepitan aneurisma dan berhasil.

STUDI 
KASUS

INTRASEREBRAL HAEMATOMA
Intraserebral haematoma adalah penumpukan darah pada jaringan otak.
Tanda dan gejala klinis: sangat tergantung pada tempat dan ukuran 
haematoma.

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

 1. Observasi TTV dan kesadaran.
 2. Perawatan klien tak sadar.
 3. Tindakan suportif.
 4. Operasi untuk perdarahan hebat. 

Asuhan Keperawatan

Pengkajian 
Biodata:
 1. lebih sering terjadi pada remaja dan dewasa;
 2. pekerjaan mobilitas tinggi;
 3. pada anak-anak terjadi akibat bermain. 
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Keluhan Utama:
Umumnya MRS dengan gejala: kesadaran menurun, luka di kepala, muntah, 
sakit kepala. 
 
Riwayat Kesehatan:
 1. akibat kecelakaan lalu lintas, tertimpa benda keras;
 2. waktu dan tempat terjadinya cedera kepala;
 3. pertolongan yang telah diberikan;
 4. kesadaran saat kecelakaan;
 5. penyakit yang diderita klien dan keluarga sebelumnya. 

Pemeriksaan Fisik
 1. Neurologis.

a. Tingkat kesadaran
b.  Disorientasi waktu, tempat, dan orang.
c.  Refleks Babinski.
d.  Perubahan TTV.
e.  Adanya gerakan yang tak terkoordinasi.
f.  Tidak dapat membedakan rangsangan.
g.  Didapatkan gerakan involunter.
h.  Kejang.
i.  Bila terjadi kerusakan sampai batang otak nervus kranialis I s.d. XII 

terganggu.
 2. Kardiovaskular.

a. TD menurun, bila TIK meningkat tekanan darah meningkat.
b. Bradikardia, takikardi.

 3. Pernapasan. 
  Perubahan pola napas: 

a. cepat dangkal;
b. irama tak teratur; 
c. ronkhi;
d. wheezing;
e. stidor;

 5. Eliminasi.
a. Retensi/inkontinensia urine/alvi.
b. Hiponatremia, hipokalemia.
c. Mual muntah.
d. Bising usus melemah.

 6. Integumen. 
a. Adanya luka di kepala dan  tubuh lain.
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b. Adanya perdarahan.
c. Kebersihan daerah luka dan sekitarnya.

Pemeriksaan Psikososial
 1. Pada klien dengan gejala sisa: emosi labil, apatis kecemasan.
 2. Masalah sosial semakin menonjol bila cacat sisa berat: gangguan 

interaksi dan peran.

Pemeriksaan Diagnostik
 1. X-ray  kranium.
 2. CT Scan.
 3. Angiografi.

Penatalaksanaan Medis
 1. Pengobatan.

a. Dexametason 10 mg, selanjutnya 4–5 mg/6 jam  sampai  5–8 hari.
b. Gliserol 10% per infus untuk  CKB.
c. Terapi hiperventilasi untuk atasi vasodilatasi.
d. Analgetika. 
e. Antibiotik.

 2. Kebutuhan nutrisi
  Trauma ringan dan muntah terus-menerus dekstrose 5%, aminofusin, 

aminofel, makanan lunak.

Diagnosis  Keperawatan 
 1. Potensial. Aktual tidak efektifnya pola napas sehubungan dengan 

gangguan/kerusakan pusat pernapasan di medulla oblongata, adanya 
obstruksi trakeobronki

  Tujuan: Pola napas efektif atau dalam batas normal. 
  Intervensi:

a. kaji kecepatan, kedalaman, irama, dan bunyi napas;
b. atur posisi semifowler bila tidak ada kontraindikasi dan elevasi 

kepala;
c. lakukan pengisapan lendir 10–15 detik tiap kali pengisapan 

(suction).
d. Atur posisi semiprone (miring).
e. Bila sudah sadar anjurkan latihan napas dalam.
f. Kolaborasi terapi oksigen dan monitor hasil terapi oksigen.
g. AGD untuk mengetahui keefektifan pernapasan.
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 2. Aktual/potensial terjadi TIK sehubungan dengan adanya proses desak 
ruang, kelainan sirkulasi serebrospinal, vasodilatasi PD otak akibat as 
metab???

  Tujuan: TIK tidak terjadi, tanda-tanda TIK tidak didapatkan, seperti: TD 
meningkat, DN??? lambat, pernapasan dalam dan lambat, hipertermia, 
pupil melebar, anisokor, refleks cahaya negatif, GCS < 15.

  Intervensi:
a. Kaji status neurologis yang berhub TIK meningkat???.
b. Monitor TTV.
c. Kepala elevasi 15–45°.
d. Monitor intake output tiap 8 jam. 
e. Kolaborasi obat anti-edema: manitol, gliserol, dan lasik.
f. O2 sesuai program terapi.
g. Bantu klien untuk batasi batuk, mengedan saat BAB, muntah.

 3. Aktual/potensial terjadinya gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan 
berhubungan dengan: berkurangnya kemampuan menerima nutrisi akibat 
menurunnya kesadaran, melemahnya otot, saraf mengunyah, menelan; 
hipermetabolik; perubahan kemampuan mencerna makanan.

  Tujuan: Kekurangan nutrisi tidak terjadi. 
  Intervensi:

a. kaji kemampuan mengunyah, menelan, refleks batuk, dan cara 
mengeluarkan sekret.

b. Auskultasi bising usus dan catat bila terjadi penurunan bising 
usus.

c. Timbang berat badan, cek.
d. Makanan porsi kecil sering, oral/NGT. 
e. Tinggikan kepala ketika makan.
f. Kolaborasi untuk pemeriksaan protein total, globulin, albumin, dan 

Hb.
g. Pemberian IVFD disarankan bila oral tidak mencukupi.
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Sdr. K, 21 tahun, MRS pukul 16.00 dengan tidak sadarkan diri, diantar oleh polisi, 
klien mengalami kecelakaan lalu lintas ketika mengendarai sepeda motor, bertabrakan dengan 
mikrolet jam 15.45. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan: TD 100/70 mmHg, denyut nadi 
88 kali/mnt. RR: 24 kali/mnt, S 36,8ºC. Akumulasi sekret bercampur darah warna merah 
terang, stridor +, pernapasan cuping hidung +, terdapat luka memar di kepala, terdapat 
laserasi di tungkai kanan. 
Diagnosa Keperawatan
1. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret.
2. Potensial terjadinya meningkatan TIK berhubungan dengan proses desak ruang
3. Potensial terjadinya infeksi berhubungan dengan hilangnya proteksi primer kulit (daerah 

tungkai)

STUDI 
KASUS

 

GANGGUAN SISTEM KONDUKSI

Sindrom Guillain–Barré
Deskripsi

Sindrom Guillain–Barré (SGB) adalah sindrom klinis yang ditunjukkan oleh 
awitan akut dari gejala-gejala yang mengenai saraf perifer dan kranial. Proses 
penyakit termasuk demielinasi dan degenerasi selaput myelin dari saraf perifer 
dan kranial. Etiologinya tidak diketahui, tetapi respons alergi atau respons 
autoimun sangat mungkin sekali. Beberapa peneliti berkeyakinan bahwa 
sindrom tersebut mempunyai asal virus, tetapi tidak ada virus yang dapat 
diisolasi sejauh ini.
 Guillain–Barré terjadi dengan frekuensi yang sama pada kedua jenis 
kelamin dan pada semua ras. Puncak yang agak tinggi terjadi pada kelompok 
usia 16–25 tahun, tetapi mungkin juga berkembang pada setiap golongan 
usia. Sekitar setengah dari korban mempunyai penyakit febris ringan 2–3 
minggu sebelum awitan. Infeksi febris biasanya berasal dari pernapasan atau 
gastrointestinal.

Prinsip-Prinsip Patofisiologi

Pada SGB, selaput myelin yang mengelilingi akson hilang. Selaput myelin 
cukup rentan terhadap cedera karena banyak agen dan kondisi, termasuk 
trauma fisik, hipoksemia, toksik kimia, insufisiensi vaskular, dan reaksi 
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imunologi. Demielinasi adalah respons umum dari jaringan saraf terhadap 
banyak kondisi yang merugikan ini.
 Akson bermyelin mengonduksi impuls saraf lebih cepat dibanding akson 
tidak bermyelin. Sepanjang perjalanan serabut bermyelin terjadi gangguan 
dalam selaput (nodus Ranvier) tempat kontak langsung antara membran sel 
akson dengan cairan ekstraselular. Membran pada nodus sangat permeabel  
sehingga konduksi menjadi baik. Gerakan ion-ion masuk dan keluar akson 
dapat terjadi dengan cepat hanya pada nodus Ranvier sehingga impuls saraf 
sepanjang serabut bermyelin dapat melompat dari satu nodus ke nodus lain 
(konduksi saltatori) dengan cukup kuat. Kehilangan selaput myelin pada 
sindrom Guillain–Barré membuat koneksi saltatori tidak mungkin terjadi 
dan transmisi impuls saraf dibatalkan.

Potongan medula spinalis

Neuron motorik

Patch 
demielinasi

Mielin edematosa

Sel Schwann normal 
dan selaput mielin

Nodus Ranvier 
(membengkak)

Inflamasi dengan 
limfosit dan makrofag

Otot

Gambar 2.7 Perubahan patologi pada sindrom Guillain-Barré. Perhatikan bercak demielinisasi dan 
kehilangan sel Schwann.

Pengkajian

Riwayat Kesehatan

Riwayat kesehatan sering menunjukkan adanya gangguan pernapasan 
atau gastrointestinal yang terjadi 1–4 minggu sebelum awitan manifestasi 
neurologi. Riwayat tentang awitan gejala-gejala mungkin akan diperlihatkan 
karena SGB biasanya dimulai dengan kelemahan atau paresis (semutan dan 
kebas) ekstremitas bawah dan penurunan pola simetris.
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Manifestasi Klinis

Flasid, simetris, dan paralisis asending dengan cepat berkembang. Otot 
pernapasan dapat saja terkena sehingga mengakibatkan insufisiensi 
pernapasan.
 Gangguan otonomi seperti retensi urine dan hipotensi postural kadang 
terjadi. Refleks-refleks superfisial dan tendon dalam dapat hilang. Biasanya 
tidak terjadi kehilangan massa otot karena paralisis flasid dengan cepat. 
Ada pasien yang mengalami nyeri tekan dan nyeri pada tekanan dalam atau 
gerakan beberapa otot.
 Gejala-gejala parestesia termasuk semutan “jarum dan peniti” dan kebas 
dapat terjadi secara sementara. Jika saraf kranial terkena, maka saraf fasial 
(VII) lebih sering terserang. Tanda-tanda dan gejala-gejala disfungsi saraf 
fasial termasuk ketidakmampuan untuk tersenyum, bersiul, atau cemberut. 
Guillain–Barré tidak mengenai LOC (tingkat kesadaran), tanda-tanda pupil, 
atau fungsi serebral.
 Gejala-gejala biasanya memuncak dalam satu minggu, tetapi dapat 
berkembang selama beberapa minggu. Tingkat paralisis dapat saja berhenti 
setiap saat. Fungsi motorik kembali dalam gaya desending. Demielinisasi 
terjadi dengan cepat, tetapi kecepatan remielinisasinya hanya sekitar 1–2 mm 
per hari.

Pemeriksaan Diagnostik

Diagnosis GBS sangat tergantung pada riwayat penyakit dan perkembangan 
gejala-gejala klinik. Tidak ada satu pemeriksaan pun yang dapat memastikan 
SGB; pemeriksaan tersebut hanya menyingkirkan gangguan. Pungsi lumbal 
dapat menunjukkan kadar protein normal pada awalnya, dengan kenaikan 
pada minggu ke-4 sampai ke-6.
 Pemeriksaan konduksi saraf mencatat transmisi impuls sepanjang 
serabut saraf dan pada pasien SGB kecepatan konduksi akan menurun.
 Sekitar 25% orang dengan penyakit ini mempunyai antibodi baik 
terhadap sitomegalovirus atau virus Epstein-Barr. Telah ditunjukkan bahwa 
suatu perubahan respons imun pada antigen saraf perifer dapat menunjang 
perkembangan gangguan.
 Uji fungsi pulmonal dapat dilakukan jika SGB terduga sehingga dapat 
ditetapkan nilai dasar untuk perbandingan sebagai kemajuan penyakit. 
Penurunan kapasitas fungsi pulmonal dapat menunjukkan kebutuhan akan 
ventilasi mekanik.
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Penatalaksanaan

Tujuan utama dalam merawat pasien dengan SGB adalah untuk memberikan 
pemeliharaan fungsi sistem tubuh, dengan cepat mengatasi krisis-krisis 
yang mengancam jiwa, mencegah infeksi dan komplikasi imobilitas, dan 
memberikan dukungan psikologis untuk pasien dan keluarga.

Dukungan Pernapasan dan Kardiovaskular

Jika vaskular pernapasan terkena, maka mungkin dibutuhkan ventilasi 
mekanik. Mungkin perlu dilakukan trakeostomi jika pasien tidak dapat 
disapih dari ventilator dalam beberapa minggu. Gagal pernapasan harus 
diantisipasi sampai kemajuan gangguan merata karena tidak jelas sejauh apa 
paralisis akan terjadi.
 Jika sistem saraf otonom yang terkena, maka akan terjadi perubahan 
drastis dalam tekanan darah (hipotensi dan hipertensi) serta frekuensi jantung 
akan terjadi. Oleh karena itu, pasien harus dipantau dengan ketat. Pemantauan 
jantung akan memungkinkan disritmia teridentifikasi dan diobati dengan 
cepat. Gangguan sistem saraf otonom dapat dipicu oleh valsava manuver, 
batuk, pengisapan, dan perubahan posisi sehingga aktivitas-aktivitas ini harus 
dilakukan dengan sangat hati-hati.

Plasmaferesis

Plasmaferesis dapat digunakan baik untuk SGB maupun miastenia gravis 
untuk menyingkirkan antibodi yang membahayakan dari plasma. Plasma 
pasien dipisahkan secara selektif dari darah lengkap, dan bahan-bahan 
abnormal dibersihkan atau plasma diganti dengan pengganti koloidal. 
Banyak pusat pelayanan kesehatan mulai melakukan penggantian plasma 
ini jika didapati keadaan pasien memburuk dan kemungkinan tidak akan 
dapat pulang ke rumah dalam 2 minggu, mendekati waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan proses penggantian plasma. Jika plasmafaresis dimulai 
3 minggu atau lebih lama setelah awitan gejala, tampaknya tindakan ini tidak 
efektif. Mungkin digunakan kortikosteroid, meskipun penggunaan ini masih 
kontroversial.

Penatalaksanaan Nyeri

Penatalaksanaan nyeri dapat menjadi bagian dari perhatian pada pasien dengan 
SGB. Nyeri otot hebat biasanya menghilang sejalan dengan pulihnya kekuatan 
otot. Unit stimulasi listrik transkutan dapat berguna pada beberapa orang. 
Setelah itu nyeri merupakan hiperestetik. Beberapa obat dapat memberikan 
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penyembuhan sementara. Nyeri biasanya memburuk antara pukul 10 malam 
dan 4 pagi, mencegah tidur, dan narkotik dapat saja digunakan secara bebas 
pada malam hari jika pasien tidak mengompensasi secara marginal karena 
narkotik dapat meningkatkan gagal pernapasan. Dalam kasus ini, pasien 
biasanya diintubasi dan kemudian diberikan narkotik.

Nutrisi

Nutrisi yang adekuat harus dipertahankan. Jika pasien tidak mampu untuk 
makan per oral, dapat dipasang selang per oral. Selang makan, bagaimana pun, 
dapat menyebabkan diare dan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, 
jadi dibutuhkan pemantauan dengan cermat oleh dokter dan perawat.

Gangguan Tidur

Gangguan tidur dapat menjadi masalah berat untuk pasien dengan gangguan 
ini, terutama karena nyeri tampak meningkat pada malam hari. Tindakan 
yang memberikan kenyamanan, analgesik, dan kontrol lingkungan yang 
cermat (misalnya: mematikan lampu, memberikan suasana ruangan yang 
tenang) dapat membantu untuk meningkatkan tidur dan istirahat. Selain itu, 
juga harus selalu diingat bahwa pasien yang mengalami paralisis dan mungkin 
pada ventilasi mekanik dapat sangat ketakutan sendiri pada malam hari, 
karena ketakutan tidak mampu mendapat bantuan jika ia mendapat masalah. 
Harus disediakan cara atau lampu pemanggil sehingga pasien mengetahui 
bahwa ia dapat meminta bantuan. Membuat jadwal rutin pemeriksaan pasien 
juga dapat membantu mengatasi ketakutan.

Dukungan Emosional

Ketakutan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan semua dapat terlihat 
pada pasien dan keluarga sepanjang terjadinya gangguan. Penjelasan yang 
teratur tentang intervensi dan kemajuan dapat sangat berguna. Pasien harus 
diperbolehkan untuk membuat keputusan sebanyak mungkin sepanjang 
perjalanan pemulihan.
 Kadang pasien seperti sangat sulit untuk dirawat karena mereka 
membutuhkan banyak waktu perawat. Mereka menggunakan bel pemanggil 
secara berlebih jika merasa tidak aman. Perawat harus mempertimbangkan 
untuk membiarkan keluarga menghabiskan sebagian waktu lebih banyak 
bersama pasien. Dengan menyediakan perawat primer dapat memberikan 
pasien dan keluarga rasa aman, mengetahui bahwa ada seseorang yang dapat 
menjadi sumber informasi dengan konsisten. Pertemuan tim dengan pasien 
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dan keluarga harus dilakukan secara rutin untuk membicarakan kemajuan 
dan rencana-rencana.

Komplikasi

Gagal Pernapasan

Komplikasi yang paling berat dari SGB dan miastenia grafis adalah gagal napas. 
Melemahnya otot pernapasan membuat pasien dengan gangguan ini berisiko 
lebih tinggi terhadap hipoventilasi dan infeksi pernapasan berulang. Disfagia 
juga dapat timbul, mengarah pada aspirasi. Mungkin terdapat komplikasi yang 
sama tentang imobilitas seperti yang terdapat pada korban stroke.

Penyimpangan Kardiovaskular

Mungkin terjadi gangguan sistem saraf otonom pada pasien SGB yang dapat 
mengakibatkan disritmia jantung atau perubahan drastis dalam tanda-tanda 
vital yang dapat mengancam kehidupan.

Komplikasi Plasmaferesis

Pasien dengan SGB atau miastenia gravis yang menerima plasmaferesis berisiko 
terhadap potensial komplikasi karena prosedur tersebut. Infeksi mungkin 
terjadi pada tempat akses vaskular. Hipovolemia dapat mengakibatkan 
hipotensi, takikardia, pening, dan diaforesis. Hipokalemia dan hipokalsemia 
dapat mengarah pada disritmia jantung. Pasien dapat mengalami sirkumoral 
temporer dan paresis ekstremitas distal, kedutan otot, dan mual serta muntah 
yang berhubungan dengan pemberian plasma sitrat. Pengamatan dengan 
cermat dan pengkajian penting untuk mencegah masalah-masalah ini.
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Tn. Dedy adalah seorang usahawan, memiliki keluhan utama kelemahan dan kesemutan pada 
kedua kaki yang terus berkembang selama 4 hari berjalan. Pada awalnya hanya bagian dasar 
dari kakinya yang demikian. Sekarang kesemutan tersebut mengenai bagian pergelangan kakinya. 
Dua minggu sebelum ini, ia mengalami “flu lambung kasus ringan”.
 Dokter memasukannya ke rumah sakit dan menyingkirkan diagnosis dengan melakukan 
pemeriksaan laboratorium. Sampai pada hari ke-6, pasien mengalami kehilangan kemampuannya 
untuk berjalan. Kaki dan tungkainya terasa seperti “jarum dan peniti” sampai setinggi lipat 
paha, dan ia tidak mempunyai kemampuan motorik pada tungkainya. Gejala-gejala menurun 
dengan pola simetris. perkembangan dari gejala dan riwayat kesehatan membuat dokter sangat 
mencurigai bahwa ini adalah sindrom Guillain-Barré.
 Gejala-gejala Tn. Dedy mereda setelah hari ke-6 dan tidak berkembang sampai 
pinggulnya. Ia dikirim ke pusat rehabilitasi, di mana selama lebih dari 4 bulan ia mendapat 
kembali kekuatan ekstremitasnya secara bertahap. Awitan gejala terjadi dengan cepat, 
tetapi pemulihannya terjadi secara lambat. Setelah penyakit dijelaskan padanya, Tn.Dedy 
menganggap dirinya sangat beruntung bahwa penyakitnya mereda di saat seharusnya, dan tidak 
sampai mengenai ekstremitas atau otot pernapasannya.

STUDI 
KASUS

Rencana Asuhan Keperawatan

Intervensi keperawatan yang cermat dapat mencegah banyak komplikasi yang 
berhubungan dengan imobilitas pada pasien dengan SGB. Rencana Asuhan 
Keperawatan memberikan rincian lebih jauh.

RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN  
Pasien dengan Sindrom Guillain-Barré 

Diagnosis 
Keperawatan

Kriteria Hasil/Tujuan 
Pasien

Intervensi Keperawatan

Kerusakan imobilitas 
fisik yang berhubungan 
dengan paralisis otot, 
tirah baring, atau nyeri.

• Pasien dapat terbebas dari 
komplikasi imobilitas yang 
dapat dicegah (misalnya: 
kontraktur, kerusakan 
kulit, atelektasis, dropfoot, 
thrombosis vena dalam 
(TVD).

1. Pertahankan ROM sendi.
2. Baringkan dengan posisi yang baik 

di tempat tidur.
3. Dapatkan konsultasi rehabilitasi, 

terapi fisik, dan terapi okupasi.
4. Berikan sepatu dengan ruang luas 

atau sepatu tenis dengan bagian 
atas yang tinggi untuk mencegah 
dropfoot.
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RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN  
Pasien dengan Sindrom Guillain-Barré 

Diagnosis 
Keperawatan

Kriteria Hasil/Tujuan 
Pasien

Intervensi Keperawatan

5. Gunakan stoking pneumatic pada 
ekstremitas bawah.

6. Ubah posisi sedikitnya setiap 2 
jam.

7. Pertimbangkan penggunaan 
tempat tidur kinetik.

8. Hindari melatih otot-otot pasien 
selama terjadi nyeri tekan atau 
nyeri, karena mungkin dapat 
meningkatkan demielinisasi.

9. Kaji terhadap tanda-tanda 
kemerahan, panas, nyeri, atau 
tanda Horma’s pada ekstremitas 
bawah setiap pergantian tugas 
jaga.

10. Berikan analgesia sebelum sesi 
terapi atau prn sesuai pesanan.

11. Mulai ajarkan keluarga latihan 
untuk ROM.

Risiko terhadap infeksi 
pola pernapasan; yang 
berhubungan dengan 
kelelahan/paralisis otot 
skeletal dan diafragma.

• Pertukaran gas yang adekuat 
akan dipertaruhkan

1. Auskultasi bunyi napas dengan 
teratur

2. Pantau saturasi O2 dengan 
oksimetri.

3. Laporkan keluhan subjektif dari 
kelemahan otot atau kesulitan 
bernapas.

4. Tetaplah bersama pasien yang 
mengeluh sesalkan???.

5. Pengisapan sesuai kebutuhan 
untuk menjaga patensi jalan 
napas.

6. Bar ingkan pas ien untuk 
memudahkan pertukaran gas ( 
KTT)

7. Catat parameter pernapasan 
(frekuensi, volume, upaya 
bernapas).

8. Catat AGD dan perhatikan 
kecenderungan.

9. Jelaskan pada pasien dan keluarga 
tentang intubasi dan ventilator jika 
hal tersebut akan diperlukan.

10. Pasang alarm ventilator.
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RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN  
Pasien dengan Sindrom Guillain-Barré 

Diagnosis 
Keperawatan

Kriteria Hasil/Tujuan 
Pasien

Intervensi Keperawatan

R i s i ko  t e r h ad ap 
konstipasi  berhubungan 
dengan perubahan diet, 
tirah baring. imobilitas, 
a t au  penggunaan 
narkotik.

• Rutinitas BAB pasien akan 
tetap sama seperti sebelum 
dirawat.

1. Pastikan hidrasi adekuat; catat 
masukan dan haluaran.

2. Berikan pelunak feses supositori 
sesuai indikasi.

3. Berikan stimulasi digital sesuai 
pesanan.

4. Waktu melakukan gragram??? usus 
untuk menghasilkan penggunaan 
refleks gastrokoliks setelah 
makan.???

5. Baringkan pasien dalam posisi 
tegak untuk melakukan eliminasi.

R i s i ko  t e r h ad ap 
ketakutan dan ansietas: 
berhubungan dengan 
penyakit kritis, paralisis, 
ketidakmampuan untuk 
berkomunikasi, dan 
ketidakpastian masa 
depan.

• Pasien dan keluarga akan 
mengungkapkan perhatian 
pada t im perawatan 
kesehatan.

1. Biarkan pasien melakukan ventilasi 
tentang perasaan-perasaan dan 
ketakutannya.

2. Dorong pasien untuk mengajukan 
pertanyaan dan bersiaplah untuk 
memberikan jawaban.

3. Kembangkan sistem komunikasi 
seperti kedipan mata bila sistem 
pernapasan dan ekstremitas atas 
terkena.

4. Buat jadwal sehingga pasien 
mengetahui perawat akan 
memeriksanya secara teratur 
sesuai dengan kebutuhan.

5. Simpan lampu pemanggil dalam 
jangkauan pasien, menggunakan 
sistem yang diaktivasi oleh 
pasien.

6. Kurang gangguan sensori dengan 
berbicara pada pasien dan 
melibatkan keluarga.

MIASTENIA GRAVIS

Deskripsi
Istilah miastenia gravis berarti kelemahan otot yang parah. Penyakit ini 
adalah satu-satunya penyakit neuromuskular yang merupakan gabungan an-
tara cepatnya terjadi kelelahan otot-otot voluntar dan lambatnya pemulihan 
(dapat memakan waktu 10 hingga 20 kali lebih lama dari normal). Tingkat 
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kematian pada waktu lampau dapat sampai 90%. Jumlah kematian telah 
berhasil dikurangi secara drastis sejak tersedia obat-obatan serta unit-unit 
perawatan pernapasan.
 Sindrom klinis ini dikemukakan pertama kali pada tahun 1600. Pada 
akhir tahun 1800-an miastenia gravis mulai dibedakan dari kelemahan otot 
akibat paralisis bulbar yang sesungguhnya. Pada tahun 1920 seorang dokter 
yang menderita miastenia gravis merasa ada perbaikan sesudah ia meminum 
obat efedrin yang ditujukan untuk mengatasi kram menstruasi. Akhirnya pada 
tahun 1934 seorang dokter lain dari Inggris (Mary Walker) melihat adanya 
gejala-gejala yang serupa antara miastenia gravis dan keracunan kurare. 
la mempergunakan antagonis kurare yaitu fisostigmin untuk mengobati 
miastenia gravis dan ternyata ada kemajuan-kemajuan yang nyata.
 Insiden miastenia gravis di Amerika Serikat sering kali dinyatakan 
sebagai 1 dalam 10.000. Akan tetapi, beberapa ahli menganggap angka 
ini terlalu rendah karena sesungguhnya banyak kasus yang tidak pernah 
terdiagnosis. Penyakit ini paling banyak timbul pada usia 20 tahun, dan 
perbandingan antara pria dan wanita yang menderita penyakit ini adalah 
3:1. Tingkatan usia kedua yang paling sering adalah pada pria dewasa yang 
lebih tua.
 Kematian biasanya disebabkan oleh insufisiensi pernapasan, meskipun 
dengan adanya perbaikan dalam perawatan intensif untuk pernapasan komplikasi 
yang timbul dapat ditangani dengan lebih baik. Remisi spontan dapat terjadi 
pada 10% hingga 20% pasien dan dapat dicapai dengan melakukan timektomi 
elektif pada pasien-pasien tertentu. Yang paling cocok untuk menjalani cara 
ini adalah wanita muda yang masih dini keadaannya (5 tahun pertama setelah 
awitan) dan tidak berespons baik dengan pemberian obat.

Prinsip-Prinsip Patofisiologi
Otot rangka atau otot lurik dipersarafi oleh saraf besar bermielin yang berasal 
dari sel kornu anterior medula spinalis dan batang otak. Saraf-saraf ini 
mengirimkan aksonnya dalam bentuk saraf-saraf spinal dan kranial menuju 
ke perifer. Masing-masing saraf bercabang banyak dan mampu merangsang 
sekitar 2.000 serabut otot rangka. Gabungan antara saraf motorik dan 
serabut-serabut otot yang dipersarafi dinamakan unit motorik. Meskipun 
setiap neuron motorik mempersarafi banyak serabut otot, tetapi setiap serabut 
otot dipersarafi oleh hanya satu neuron motorik.
 Daerah khusus yang merupakan tempat pertemuan antara saraf motorik 
dan serabut otot disebut sinaps neuromuskular atau hubungan neuromuskular. 
Hubungan neuromuskular merupakan suatu sinaps kimia antara saraf dan otot 
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yang terdiri atas tiga komponen dasar: unsur presinaps, elemen presinaps, dan 
celah sinaps yang mempunyai lebar sekitar 200 A. Unsur presinaps terdiri atas 
akson terminal dengan vesikel sinaps yang berisi asetilkolin yang merupakan 
neurotransmiter. Asetilkolin disintesis dan disimpan dalam akson terminal 
(bouton). Membran plasma akson terminal disebut membran presinaps. 
Unsur postsinaps terdiri atas membran postilnaps (post-junctional membrane) 
atau lempeng akhlr motorik serabut otot. Membran postsinaps dibentuk oleh 
Invaginasi selaput otot atau sarkolema yang dinamakan alur atau palung 
sinaps di mana akson terminal menonjol masuk ke dalamnya. Bagian ini 
mempunyai banyak lipatan (celah-celah subneural) yang sangat menambah 
luas permukaan. Membran postsinaps memiliki reseptor-reseptor asetilkolin 
dan sanggup menghasilkan potensial lempeng akhir yang selanjutnya dapat 
mencetuskan potensial aksi otot. Pada membran postsinaps juga terdapat 
suatu enzim yang dapat menghancurkan asetilkolin yaitu asetil kolinesteraso. 
Celah sinaps adalah ruang yang terdapat antara membran presinaps dan 
postsinaps Ruang tersebut terisi semacam zat gelatin, dan melalui gelatin ini 
cairan ekstrasel dapat berdifusi.
 Bila impuls saraf mencapai hubungan neuromuskular, maka membran 
akson terminal presinaps mengalami depolarisasi sehingga asetilkolin akan 
dilepaskan dalam celah sinaps. Asetilkolin berdifusi melalui celah sinaps 
dan bergabung dengan reseptor asetilkolin pada membran postsinaps. 
Penggabungan ini menimbulkan perubahan permeabilitas terhadap natrium 
maupun kalium pada membran postsinaps. Influks ion natrium dan 
pengeluaran ion kalium secara tiba-tiba menyebabkan depolarisasi lempeng 
akhir dikenal sebagai potensial lempeng akhir (EPP). Jika EPP ini mencapai 
ambang akan terbentuk potensial aksi dalam membran otot yang tidak 
berhubungan dengan saraf, yang akan disalurkan sepanjang sarkolema. 
Potensial aksi ini memicu serangkaian reaksi yang mengakibatkan kontraksi 
serabut otot. Sesudah transmisi melewati hubungan neuromuskular terjadi, 
asetilkolin akan dihancurkan oleh enzim asetilkolinesterase. Pada orang 
normal jumlah asetilkolin yang dilepaskan sudah lebih dari cukup untuk 
menghasilkan potensial aksi.
 Pada miastenia gravis, konduksi neuromuskular terganggu. Jumlah 
reseptor asetilkolin berkurang, mungkin akibat cedera otoimun. Antibodi 
terhadap protein reseptor asetilkolin ditemukan dalam serum banyak 
penderita miastenia gravis. Apakah ini merupakan akibat kerusakan reseptor 
primer atau sekunder oleh suatu agen primer yang belum dikenal, hal ini 
merupakan faktor yang penting nilainya dalam penentuan patogenesis yang 
tepat dari miastenia gravis.
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 Pada pasien-pasien miastenia gravis, secara makroskopis otot-ototnya 
tampak normal. Jika ada atrofi, maka keadaan tersebut disebabkan karena 
otot tidak dipakai. Secara mikroskopis beberapa kasus dapat ditemukan 
infiltrasi limfosit dalam otot dan organ-organ lain, tetapi pada otot rangka 
tidak dapat ditemukan kelainan yang konsisten.

Krisis pada Miastenia Gravis
Pasien miastenia dikatakan berada dalam krisis, jika ia tidak dapat menelan, 
membersihkan sekret, atau bernapas secara adekuat tanpa bantuan alat-alat. 
Ada dua jenis krisis: 1) krisis miastenik, yaitu keadaan di mana dibutuhkan 
antikolinesterase lebih banyak; dan 2) krisis kolinergik, yaitu keadaan yang 
diakibatkan kelebihan obat-obat antikolinesterase. Pada kedua keadaan ini 
pernapasan buatan harus dipertahankan dan saluran napas harus adekuat. 
Tensilon (2–5 mg) diberikan secara intravena sebagai tes untuk membedakan 
kedua tipe krisis itu. Obat ini akan memberikan perbaikan sementara pada 
krisis miastenik, tetapi tidak akan memberikan perbaikan atau bahkan 
memperberat gejala-gejala krisis kolinergik.
 Bila pada krisis miastenik pasien tetap mendapat pernapasan buatan, obat-
obat antikolinesterase sementara tidak diberikan terlebih dahulu karena obat-
obat ini dapat memperbanyak sekresi saluran pernapasan dan dapat mempercepat 
terjadinya krisis kolinergik. Setelah krisis terlampaui, obat-obat dapat mulai 
diberikan secara bertahap, dan sering kali dosis dapat diturunkan.
 Pada krisis kolinergik, pasien mungkin tidak sengaja telah minum 
obat berlebihan, atau mungkin juga dosis menjadi berlebihan karena terjadi 
remisi spontan. Penderita yang mengalami krisis ini disebut miastenik yang 
rapuh. Golongan ini sulit dikontrol dengan obat-obatan dan batas terapeutik 
antara dosis yang terlalu sedikit dan dosis yang berlebihan sempit sekali. 
Respons mereka terhadap obat-obatan sering kali hanya parsial. Pada krisis 
kolinergik pasien dipertahankan rnendapatkan ventilasi artifisial; obat-
obatan antikolinergik dihentikan dan dapat diberikan atropin 1 mg intravena 
dan dapat diulang bila perlu. Jika diberikan atropin, pasien harus diawasi 
secara ketat karena sekret saluran napas dapat menjadi kental sehingga sulit 
diisap atau mungkin gumpalan lendir dapat menyumbat bronkus sehingga 
menyebabkan atelektasis.

Manifestasi Klinis
Seperti telah disebutkan sebelumnya, akhir-akhir ini miastenia gravis diduga 
merupakan gangguan otoimun yang merusak fungsi reseptor asetilkolin 
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dan mengurangi efisiensi hubungan neuromuskular. Keadaan ini sering 
bermanifestasi sebagai penyakit yang berkembang progresif lambat. Akan 
tetapi penyakit ini dapat tetap terlokalisasi pada sekelompok otot tertentu 
saja. Oleh karena perjalanan penyakitnya sangat berbeda pada masing-masing 
pasien, maka prognosisnya sulit ditentukan. Kotak pada halaman berikutnya 
membedakan pasien miastenia gravis menjadi dua kelompok: yaitu kasus-
kasus dengan miastenia okular dan kasus-kasus dengan miastenia umum. 
Miastenia umum dapat bersifat ringan, sedang, atau berat, dan awitannya 
dapat lambat atau cepat. 
 Pada 90% penderita, gejala awal berupa gangguan otot-otot okular 
yang menimbulkan ptosis dan diplopia. Diagnosis dapat ditegakkan dengan 
memperhatikan otot-otot levator palpabra kelopak mata. Bila penyakit hanya 
terbatas pada otot-otot mata saja, maka perjalanan penyakitnya sangat ringan 
dan tidak akan menyebabkan kematian.
 Miastenia gravis juga menyerang otot-otot wajah, laring, dan faring. 
Keadaan ini dapat menyebabkan regurgitasi melalui hidung jika pasien 
mencoba menelan (otot-otot palatum); menimbulkan suara yang abnormal 
atau suara nasal; dan pasien tidak mampu menutup mulut yang dinamakan 
sebagai tanda rahang menggantung.
 Terserangnya otot-otot pernapasan terlihat dari adanya batuk yang 
lemah, dan akhirnya dapat berupa serangan dispnea dan pasien tidak lagi 
mampu membersihkan lendir dari trakea dan cabang-cabangnya. Pada kasus 
lanjut, gelang bahu dan panggul juga dapat terserang; selain itu, dapat pula 
terjadi kelemahan pada semua otot-otot rangka.
 Biasanya gejala-gejala miastenia gravis dapat diredakan dengan 
beristirahat dan dengan memberikan obat antikolinesterase. Gejala-gejala 
dapat menjadi lebih atau mengalami eksaserbasi karena hal-hal berikut: 1) 
perubahan keseimbangan hormonal, misalnya selama kehamilan, fluktuasi 
selama siklus haid atau gangguan fungsi tiroid; 2) adanya penyakit penyerta 
terutama jnfeksi saluran pernapasan bagian atas, serta infeksi yang disertai 
diare dan demam; 3) gangguan emosi—kebanyakan pasien mengalami 
kelemahan otot apabila mereka berada dalam keadaan tegang; 4) alkohol 
(terutama bila dicampur dengan air soda yang mengandung kuinin, suatu obat 
yang mempermudah terjadinya kelemahan otot) dan obat-obat lainnya.

Pemeriksaan Diagnostik
Diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan riwayat penyakit dan pemeriksaan 
fisik. Penting sekali untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari miastenia 
gravis. Banyak pasien dengan semena-mena diminta datang ke psikiater 



Sistem Neurobehaviour��

karena gejala-gejalanya hanya bersifat psikologis saja. Diagnosis dapat dibantu 
dengan meminta pasien melakukan kegiatan berulang sampai timbul tanda-
tanda kelelahan. Diagnosis dapat dipastikan dengan tes Tensilon. Endrofonium 
klorida (Tensilon) yaitu suatu penghambat kolinesterase, diberikan secara 
intravena. Pada pasien miastenia terlihat perbaikan kekuatan otot yang nyata 
dalam waktu 30 detik. Jika diperoleh hasil yang positif, maka perlu dibuat 
diagnosis banding antara miastenia gravis yang sesungguhnya dengan sindrom 
miastenik. Penderita sindrom miastenik mempunyai gejala-gejala yang serupa 
dengan miastenia gravis, tetapi penyebabnya ada kaitannya dengan proses 
patologis lain seperti diabetes, kelainan tiroid, dan keganasan yang telah 
meluas. Usia timbulnya kedua penyakit ini merupakan faktor pembeda yang 
penting. Penderita miastenia sejati biasanya muda, sedangkan penderita sindrom 
miastenik biasanya lebih tua. Gejala-gejala sindrom miastenik biasanya akan 
hilang jika patologi yang mendasari berhasil diatasi.
 Kelainan kelenjar timus terjadi pada miastenia gravis, meskipun secara 
radiologis kelainan belum jelas terlihat karena terlalu kecil, tetapi secara 
histologi kelenjar timus pada kebanyakan pasien menunjukkan adanya 
kelainan. Wanita muda cenderung menderita hiperplasia timus, sedangkan 
pria yang lebih tua dengan neoplasma timus. Elektromiografi menunjukkan 
penurunan amplitudo potensial unit motorik apabila otot dipergunakan 
secara terus-menerus.

Penatalaksanaan
Medis

Jika pasien dapat bertahan hidup sampai 10 tahun, biasanya penyakit tersebut 
tetap jinak dan kematian akibat miastenia gravis jarang terjadi. Pasien-pasien 
ini harus belajar untuk hidup dalam batasan yang ditetapkan oleh penyakit 
yang mereka derita ini. Mereka memerlukan tidur selama 10 jam agar dapat 
bangun dalam keadaan segar, dan perlu menyelingi kerja dengan istirahat. 
Mereka harus menghindari faktor-faktor pencetus dan harus minum obat 
tepat pada waktunya.
 Terapi medis yang terpilih adalah antikolinesterase. Neostigmin dapat 
menginaktifkan atau menghancurkan kolinesterase sehingga asetilkolin tidak 
segera dihancurkan. Akibatnya aktivitas otot dapat dipulihkan mendekati 
normal, sedikitnya 80–90% dari kekuatan dan daya tahan semula. Selain 
neostigmin (Prostigmin), dapat digunakan piri-dostigmin (Mestinon) dan 
ambenonium (Myte-lase), yang merupakan obat-obat analog sintetik lain 
dari fisostigmin (Eserine). Efek samping berupa kram atau diare (gangguan 
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pada saluran cerna) dinamakan efek samping muskarinik. Penting sekali bagi 
pasien-pasien untuk menyadari bahwa gejala-gejala ini merupakan tanda 
obat yang diminum terlalu banyak sehingga dosis berikutnya harus dikurangi 
untuk menghindari krisis kolinergik. Oleh karena neostigmin cenderung paling 
mudah menimbulkan efek muskarinik, maka obat ini dapat diberikan lebih 
dulu agar pasien mengerti bagaimana sesungguhnya efek samping tersebut.
 Piridostigmin mempunyai daya kerja yang cukup lama sehingga sering 
kali diminum sebelum tidur, agar pasien dapat tidur sepanjang malam tanpa 
perlu dibangunkan untuk minum obat. Pengobatan dengan kortikosteroid 
dikaitkan dengan perbaikan klinis pada banyak pasien, meskipun banyak 
efek samping serius yang timbul akibat pemakaian jangka panjang. Beberapa 
pasien berespons baik terhadap rejimen kombinasi kortikosteroid dengan 
piridostigmin. Azatioprin, suatu obat imunosupresif, juga memberikan hasil 
yang baik, efek sampingnya sedikit jika dibandingkan dengan kortikosteroid 
dan terutama berupa gangguan saluran cerna, peninggian enzim hati, dan 
leukopenia. Penukar plasma mungkin efektif pasca-krisis miastenik karena 
kemampuannya untuk membuang antibodi pada reseptor asetilkolin, tetapi 
tidak bermanfaat pada penanganan kasus kronik.

Pengkajian
Riwayat Kesehatan

Diagnosis miastenia gravis didasarkan pada riwayat dan presentasi klinis. 
Riwayat kelemahan otot setelah aktivitas dan pemulihan kekuatan parsial 
setelah istirahat sangatlah menunjukkan miastenia gravis. Pasien mungkin 
mengeluh kelemahan setelah melakukan tugas fisik yang sederhana. Riwayat 
adanya jatuhnya kelopak mata pada pandangan ke atas dapat menjadi 
signifikan, juga bukti tentang kelemahan otot kranial lain.

Rencana Asuhan Keperawatan
Rincian tentang asuhan keperawatan diberikan pada Tabel Rencana Asuhan 
Keperawatan Pasien dengan Miastenia Gravis.

Dukungan Emosional

Seperti halnya SGB, miastenia gravis dapat menjadi penyakit yang sangat 
menakutkan. Tidak seperti SGB, penyakit ini merupakan gangguan kronis 
yang karena perkembangannya (eksaserbasi) harus ditangani, tidak sembuh 
dengan sendirinya dan hilang. Penatalaksanaan kronis diindikasikan untuk 
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miastenia gravis. Dengan tetap menginformasikan pasien dan keluarga 
serta memberikan informasi yang jujur akan membantu mereka membuat 
keputusan tentang pilihan perawatan.

Komplikasi
Terdapat dua jenis krisis yang mungkin dialami pasien: krisis miastenia 
dan krisis kolinergik. Krisis miastenia adalah kondisi di mana gejala-gejala 
miastenia memburuk dan pasien membutuhkan obat-obat antikolinesterase. 
Krisis ini biasanya dicetuskan oleh stres, seperti infeksi, ledakan emosi, 
kehamilan, penggunaan alkohol, atau demam, tetapi pada beberapa kasus 
penyebabnya tidak dapat segera diidentifikasi. Krisis miastenia tidak dapat 
dibedakan dari krisis kolinergik, di mana pasien telah menerima obat 
antikolinergik terlalu banyak. Krisis kolinergik sering mencakup mual, 
muntah, pucat, diare, diaforesis, bradikardia, dan salvias.
 Untuk menentukan jenis krisis, mungkin digunakan Tensilon. Dengan 
pemberian tersebut, akan terjadi perbaikan yang jelas dari gejala-gejala krisis 
miastenia. Mungkin terjadi pemburukan sementara dari gejala-gejala jika 
pasien mengalami krisis kolinergik. Atropin, reaktivator kolinergik, mungkin 
diberikan pada pasien dengan krisis kolinergik. Neostigmin dapat diberikan 
untuk krisis miastenia gravis, karena Tensilon dengan cepat habis. Oleh 
karena sering terjadi penyempitan kontrol terapeutik, pasien harus memahami 
pentingnya untuk menggunakan obat dalam jumlah yang tepat, dan tidak 
pernah meloncat dosis atau menggandakan dosis jika dosis sebelumnya lupa 
diminum.
 Beberapa komplikasi yang dialami oleh pasien dengan SGB adalah 
serupa dengan yang dialami oleh pasien dengan miastenia gravis. Rujuk pada 
bagian komplikasi dari sindrom Guillain- Barré untuk informasi yang lebih 
jelas.
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RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN  
Pasien dengan Miastenia Gravis 

Diagnosis Keperawatan
Kriteria Hasil/Tujuan 

Pasien
Intervensi Keperawatan

Kerusakan pertukaran 
gas: yang berhubungan 
dengan kelemahan otot 
atau buruknya klirens 
pernapasan.

• P a s i e n  a k a n 
m e m p e r t a h a n k a n 
pertukaran gas yang 
adekuat

1. Catat saturasi O2 dengan 
oksimetri, terutama dengan 
aktivitas.

2. Ukur parameter pernapasan 
dengan teratur.

3. Pengisapan sesuai kebutuhan 
(oba t -oba t  ko l i ne r g i k 
men ingka tkan  sekre s i 
bronkial).

4. Auskultasi bunyi napas tiap 4 
jam.

5. Batuk dan napas setiap 2 jam.
6. B e r i k a n  o b a t - o b a t a n 

antikolinergik pada waktunya 
jika dianjurkan.

7. Simpan lampu pemanggil dekat 
dengan pasien.

8. Catat AGD, perhatikan 
kecenderungan sepanjang 
waktu.

9. Tetapkan sistem komunikasi 
a l ternat i f  j i ka  pas ien 
menggunakan ventilator.

10. Pastikan pasien bahwa Anda 
mengetahui kesulitan bernapas 
dan tidak akan meninggalkannya 
sendiri.

Defisit perawatan diri: 
yang berhubungan dengan 
kelemahan otot, keletihan 
umum.

• Pasien akan mampu untuk 
melakukan sedikitnya 25% 
aktivitas perawatan diri dan 
berhias.

1. Buat jadwal perawatan diri 
dengan interval, tidak secara 
berurutan.

2. Berikan waktu istirahat di 
antara aktivitas.

3. Lakukan perawatan diri untuk 
pasien selama kelemahan otot 
yang sangat berlebihan atau 
sertakan keluarga.

4. Peragakan teknik-teknik 
penghematan energi.
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RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN  
Pasien dengan Miastenia Gravis 

Diagnosis Keperawatan
Kriteria Hasil/Tujuan 

Pasien
Intervensi Keperawatan

Perubahan nutrisi, kurang 
dari kebutuhan tubuh: yang 
berhubungan dengan disfagia, 
intubasi, atau paralisis otot.

• Masukan kalori akan 
adekuat untuk memenuhi 
kebutuhan metabolik.

1. Kaji refleks gag, menelan, 
dan refleks batuk sebelum 
pemberian per oral.

2. Hentikan pemberian makanan 
per oral jika pasien tidak dapat 
mengatasi sekresi oral, atau 
jika refleks gag, menelan, atau 
batuk tertekan.

3. Tetap bersama pasien ketika 
pasien makan, jika diperlukan 
pengisapan.

4. Berikan makanan suplemen 
dalam jumlah kecil.

5. Hindari pemberian susu jika 
terjadi peningkatan sekresi.

6. Baringkan pasien tegak dan 
berikan banyak waktu untuk 
menelan makanan yang 
dimakan.

7. Pasang selang makan kecil dan 
beri makan per selang jika 
terdapat disfagia.

8. Beri nutrisi parenteral total 
jika pemberian makanan 
per oral/selang merupakan 
kontraindikasi.

9. Catat masukan dan haluaran.
10. Lakukan konsultasi gizi untuk 

mengevaluasi kalori.
11. Timbang pasien setiap hari.
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Pasien wanita berusia 48 tahun mengeluhkan kelopak mata jatuh dan sulit diangkat sejak 6 
minggu, memburuk pada sisi kiri dan sore hari. Selain itu, ia juga mengalami penglihatan ganda. 
Satu minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien mengalami kesulitan mengunyah dan menelan 
makanan yang semakin berat, memburuk terutama di sore hari, dan bicara menjadi tidak jelas. 
Tidak ada riwayat tersedak, tetapi pasien pernah mengalami regurgitasi nasal saat minum. 
Sebelumnya pasien sehat dan tidak ada riwayat penyakit neurologis dalam keluarga, walaupun 
ada riwayat keluarga dengan tiroid. Pada pemeriksaan terdapat ptosis bilateral yang dapat 
fatigue, lebih berat pada mata kiri dan opthalmoplegia eksternal bilateral inkomplet (hanya 
mengenai otot ekstraokuler, tidak mengenai pupil). Terdapat kelemahan bilateral saat menutup 
mata dan kelemahan pada otot-otot ekspresi wajah lainnya. Senyum pasien lemah dan transversal. 
Terdapat kelemahan saat membuka dan menutup rahang, serta fleksi dan ekstensi leher. Pasien 
mengalami disartria yang dapat fatigue dengan kualitas suara sengau dan kelemahan palatum. 
Pada ekstremitas atas terdapat kelemahan ringan bilateral, tanpa pengecilan otot deltoid, 
triseps, dan ekstensor jari. Kekuatan otot ekstremitas bawah normal. Refleks tendon simetris, 
sedikit meningkat dengan refleks patologis negative. Pemeriksaan sensibilitas normal dan juga 
cara berjalannya.

STUDI 
KASUS

EPILEPSI

Pengertian
Epilepsi (bahasa Yunani) yang berarti jatuh di atas tanah adalah serangan 
berkala yang disebabkan oleh lepasnya muatan listrik dari neuron-neuron 
otak secara berlebihan.

Jenis Epilepsi
Jenis epilepsi berdasarkan penyebab adalah sebagai berikut.
 1. Epilepsi  idiopatik: penyebab tak diketahui.
 2. Epilepsi sistematik: penyebab diketahui.
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Gambar 2.8 Kerusakan jaringan/nekrose pada epilepsi. 

Beberapa penyebab epilepsi sistematik adalah sebagai berikut.
 1. Cedera otak waktu lahir.
 2. Trauma kepala.
 3. Tumor.
 4. Penyakit serebrovaskular. 
 5. Penyakit infeksi otak. 
 6. Kongenital.

Jenis epilepsi berdasarkan bentuk serangan kejang.
 1. Epilepsi Grandmal 

a. Kejang seluruh tubuh.
b. Kesadaran menurun.
c. Busa +.
d. Lidah tergigit. 
e. Ngompol. 
f. Terjadi pada semua usia. 
g. Setelah serangan tidur 30 menit–beberapa jam.
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Gambar 2.9 Serangan kejang pada epilepsi Grand Mal.

 3. Epilepsi Petit Mal.
a. Kesadaran menurun 5–30 detik.
b. Berhenti gerakan sejenak; sedang bicara, makan akinetik.
c. Mioklonik: adanya kontraksi berulang-ulang, mata berkedip-

kedip. 
d. Atonik tidak adanya tegangan/kekuatan otot, bengong. 

Gambar 2.10???

 4. Epilepsi Psikomotor.
a. Banyak dijumpai pada usia < 20 tahun.
b. Bersiul-siul.
c. Menggigit jari. 
d. Bengong. 
e. Mengigau. 
f. Bertingkah laku aneh.
g. Mengamuk.

  Mengamuk  tidur

Catatan : Masih banyak jenis-jenis epilepsi lainnya  



Sistem Neurobehaviour�0

Pemeriksaan Penunjang
Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah sebagai 
berikut.

 1. Laboratorium  → cari penyebabnya.
 2. Foto X-ray kepala.
 3. EEG.
 4. CT scanning: diketahui adanya kelainan organik otak.
 5. Pemeriksaan cairan serebrospinal → deteksi infeksi. 

Pengobatan

 1. Ep. Golongan simtomatik.
a. sesuai dengan penyebab epilepsi. 
b. Mengatasi gejala yang timbul. 

 2. Ep. Golongan idiopatik: hanya pemberian anti-kejang. 
 3.  Operasi → stereotaktik  → pilihan akhir. 

GANGGUAN MENTAL ORGANIK (GMO)
Keadaan yang termasuk gangguan mental simtomatik adalah sebagai 
berikut.

 1. Beberapa diagnosis terkait dengan GMO.
 2. Demensia pada penyakit Alzheimer.
 3. Demensia vaskular.
 4. Demensia pada penyakit lain, antara lain: demensia pada penyakit 

Parkinson,  HIV, dan lain-lain.
 5. Sindrom amnesik organik bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif 

lainnya.
 6. Delirium bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya.
 7. Gangguan mental lainnya akibat kerusakan serta disfungsi otak dan 

penyakit fisik, antara lain: gangguan halusinasi organik, gangguan 
depresif organik, gangguan ansietas organik, gangguan disosiasi organik, 
dan gangguan kognitif ringan.  

 8. Gangguan kepribadian dan perilaku akibat kerusakan dan disfungsi otak 
antara lain: gangguan kepribadian organik, sindrom pasca-kontusio, 
dan sindrom pasca-ensefalitis.
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Gangguan Mental Organik (GMO) meliputi berbagai gangguan jiwa yang 
dikelompokkan atas dasar penyebab yang sama dan dapat dibuktikan adanya 
penyakit: cedera atau rudapaksa otak yang berakibat disfungsi otak.
 Disfungsi otak ini dapat primer: seperti pada penyakit cedera dan 
rudapaksa yang langsung atau diduga mengenai otak, contoh: trauma kapitis 
dan lain-lain. Disfungsi otak ini juga dapat sekunder, seperti pada gangguan 
dan penyakit sistemik yang menyerang otak (sebagai salah satu dari beberapa 
organ atau sistem tubuh). Sebagai catatan: bahwa gangguan otak akibat 
alkohol atau obat diklasifikasikan dalam gangguan akibat zat psikoaktif, 
walaupun menurut penyebabnya adalah termasuk kelompok ini (GMO). 
Adapun spektrum dari manifestasi psikopatologi dari berbagai kondisi 
termasuk di sini (disfungsi otak atau rudapaksa otak) adalah luas. 
 Keadaan yang pertama: berupa sindrom dengan gambaran umumnya 
yang menonjol ialah gangguan fungsi kognitif seperti daya ingat, proses pikir, 
dan daya belajar, atau gangguan sensorium seperti gangguan penalaran dan 
perhatian. Keadaan yang kedua: berupa sindrom dengan manifestasi yang 
menonjol dalam bidang daya persepsi (halusinasi) organik, isi pikiran (waham) 
organik, atau suasana perasaan dan emosi (depresi organik, cemas organik) 
atau pola umum dari kepribadian dan perilakunya, sedangkan disfungsi 
kognitif dan sensoriknya amat minimal atau sulit dipastikan. Pada sindrom 
yang kedua ini makin nyata terbukti bahwa berbagai penyakit sistemik dan 
fisik pada otak ada kaitan penyebab pada sindrom ini.  
 Dalam konteks dewasa ini, istilah “Organik” hanya berarti bahwa 
sindrom yang diklasifikasikan dapat berkaitan dengan gangguan atau penyakit 
sistemik atau otak yang secara bebas dapat didiagnosis. Istilah “simtomatik” 
digunakan untuk gangguan mental organik yang pengaruhnya terhadap 
otak tersebut merupakan akibat sekunder dari gangguan atau penyakit 
ekstraserebral sistemik. 

GANGGUAN MENTAL NONORGANIK (GMNO)
Dalam arti tidak ada dasar patologi otak.???
Gangguan mental nonorganik pada istilah lain sering dikenali dengan 
gangguan mental fungsional. Jenis gangguan mental organik yang paling 
lazim dan paling penting dalam kelompok ini adalah skizofrenia. Gangguan 
skizofrenik memiliki banyak ciri khas dari dan mungkin berkaitan secara 
genetik. Umumnya ditandai oleh distorsi pikiran dan persepsi yang mendasar 
dan khas, serta oleh afek yang tidak wajar. 
 Beberapa diagnosis yang berkaitan dengan GMNO adalah sebagai 
berikut.
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 1. Gangguan skizofrenia.
 2. Gangguan skizotipal.
 3. Gangguan waham menetap.
 4. Gangguan psikotik akut dan sementara.
 5. Gangguan waham terinduksi.
 6. Gangguan skizoafektif.
 7. Gangguan psikotik nonorganik lainnya.
 8. Gangguan psikosis nonorganik Y T T??? 

Gambar 2.11???
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Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan 

gangguan sistem neurobehaviour pada berbagai tingkat 

usia dengan memperhatikan aspek legal etik.

KOMPETENSI BLOK 9

PENYAKIT PADA SISTEM NEUROBEHAVIOUR

PENYAKIT DEGENERATIF 
Penyakit-penyakit sistem saraf dengan perjalanan klinis yang memburuk 
progresif, biasa dikenal sebagai penyakit degeneratif. Proses patologik 
pada sistem saraf biasanya lebih sering digolongkan berdasarkan efeknya 
pada fungsi dari orang tersebut daripada berdasarkan penyebabnya karena 
banyak sebab-sebab yang masih dalam penyelidikan dan belum diketahui. 
Efek-efek dari penyakit neurologik degeneratif cenderung berlangsung lama 
atau menetap sehingga pasien harus berusaha mencari metode baru untuk 
menyesuaikan diri. Keluarga juga ikut terpengaruh oleh lamanya kelainan 
neurologik ini.
 Banyak penyakit degeneratif yang memengaruhi sistem saraf bermanifestasi 
sebagai suatu sindrom klinis yang khusus sehingga jika bisa mengenalinya akan 
sangat membantu untuk diagnosis. Contohnya: penyakit Alzheimer ditandai 
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dengan demensia yang progresif tanpa adanya defisit neurologis lain hingga 
mencapai stadium terminal; sklerosis lateral amiotrofik adalah penyakit neuron 
motorik yang luas yang ditandai dengan kelemahan otot tanpa perubahan 
pada sensorik; kelainan postur dan gerakan yang khas yang terjadi berangsur-
angsur merupakan ciri khas dari penyakit Parkinson dan korea??? Huntington; 
dan sklerosis multipel, suatu penyakit demielinisasi, ditandai dengan serangan 
defisit neurologik fokal atau multifokal yang berulang.
 Kelainan-kelainan neurologik lain yang dibicarakan dalam bab ini 
meliputi infeksi sistem saraf pusat dan miastenia gravis, suatu penyakit yang 
bermanifestasi sebagai kelemahan dan kelelahan otot-otot rangka akibat 
defisiensi reseptor asetilkolin pada sambungan neuromuskular.

Sindrom Ekstrapiramidal
Sindrom ekstrapiramidal adalah gangguan yang berkaitan dengan gerakan-
gerakan yang timbul akibat lesi pada bagian-bagian otak yang bukan 
termasuk jalur kortikospinal, terutama ganglia basalis. Terdapat lebih banyak 
data mengenai aspek klinis disfungsi ekstrapiramidal dibandingkan dengan 
data patofisiologisnya. Perubahan neurokimia agaknya ikut berperan pada 
beberapa kasus.

Parkinsonisme

Parkinsonisms adalah sindrom yang ditandai dengan tremor litmik, 
bradikinesia, kekakuan otot, dan hilangnya refleks-refleks postural. Kelainan 
pergerakan diakibatkan oleh defek jalur dopaminergik (produksi dopamin) 
yang menghubungkan substansia nigra dengan korpus striatum (nukleus 
kaudatus dan nukleus lentikularis). Ganglia basalis adalah bagian dari 
sistem ekstrapiramidal, dan berpengaruh untuk mengawali, modulasi, dan 
mengakhiri pergerakan serta mengatur gerakan-gerakan otomatis.
 Parkinsonisme adalah kelainan sistem ekstrapiramidal yang paling 
sering ditemukan dan mempunyai beberapa sebab. Sebagian besar kasus ini 
sebabnya dianggap tidak diketahui atau idiopatik. Parkinsonisme idiopatik 
adalah penyakit parkinson atau paralisis agitans. Penyakit Parkinson 
menyerang 0,5 juta penduduk Amerika dan merupakan sebab utama dari 
kelumpuhan. Merupakan suatu penyakit progresif lambat yang menyerang 
usia pertengahan atau lanjut, dengan awitan khas pada usia lima puluhan 
dan enam puluhan. Tidak ditemukan sebab genetik yang jelas dan tidak ada 
pengobatan yang dapat menyembuhkannya.
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 Gejala-gejala Parkinson bisa jelas atau sedikit terlihat pada beberapa 
keadaan di mana terjadi kerusakan struktural pada jalur nigrostriatum atau 
penghambatan kerja dopamin di dalam ganglia basalis.
 Parkinsonisms pasca-ensefalitis adalah gejala sisa yang umum dari 
ensefalitis (penyakit von Economo) yang terjadi antara tahun 1918–1925; 
dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa penyebabnya mungkin virus in-
fluenza A. Parkinsonisme induksi obat dapat terjadi karena efek samping obat-
obat antipsikotik tertentu, seperti fenotiazin dan butirofenon (penghambat 
reseptor aoparnin postsinaptik). Suatu tipe lain dari penghambat reseptor 
dopamin, yaitu metokloperamid (bermanfaat untuk gangguan saluran cerna), 
juga dapat menimbulkan parkinsonisme. Reserpin (suatu obat antihipertensi) 
dapat menghabiskan dopamin piesinaptik sehingga kadang-kadang juga 
menimbulkan parkinsonisme. Parkinsonisme induksi obat biasanya bersifat 
reversibel jika obat dihentikan, meskipun pada beberapa pasien gejala-
gejalanya menetap sampai beberapa minggu atau bertahun-tahun. Pemakaian 
obat terlarang 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrohidropin (MPTP) menyebabkan 
parkinsonisme dengan merusak neuron dopaminergik secara selektif pada 
substansia nigra. Parkinsonisme juga dihubungkan dengan keracunan logam 
berat (timah, mangan, merkuri) dan karbon monooksida.
 Perubahan patologis utama pada penyakit Parkinson meliputi hilangnya 
neuron-neuron yang mengandung dopamin pada substansia nigra dan nukleus-
nukleus berpigmen lainnya. Neuron-neuron lainnya kebanyakan mengandung 
badan-badan Lewy (inklusi sitoplasmik eosinofilik). Hilangnya neuron-
neuron yang mengandung dopamin dalam substansia nigra mengakibatkan 
dopamin sangat berkurang pada ujung-ujung saraf dari traktus nigrostriatum. 
Penurunan dopamin dalam korpus striatum mengacaukan keseimbangan 
antara dopamin (penghambat) dan asetilkolin (perangsang), dan inilah 
yang menjadi dasar dari kebanyakan gejala penyakit Parkinson. Meskipun 
perubahan-perubahan patologis ini telah diketahui dengan baik, tetapi 
masih belum dapat menjawab pertanyaan dasar mengenai apa yang memicu 
perubahan patologis nigrostriatum dan perubahan-perubahan neurokimia 
yang menyertainya. Belum ada bukti meyakinkan yang menunjang teori 
patogenesis virus. Penemuan terakhir mengenai MPTP, suatu derivat 
merperidin yang menimbulkan parkinsonisme yang tidak dapat dibedakan 
dengan penyakit Parkinson idiopatik secara klinis, menguak minat para 
ahli untuk menyelidiki toksin eksogen lebih lanjut. Agen-agen toksin yang 
terdapat dalam air sumur dan pestisida pertanian, juga telah dikemukakan, 
tetapi masih belum dapat dipastikan.
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Manifestasi Klinis

Tanda-tanda utama dari parkinsonisme adalah rigiditas (kekakuan), tremor 
(terutama sewaktu istirahat), dan akinesia atau bradikinesia. Disfungsi bersifat 
kronik dan progresif, tetapi sangat bervariasi pada masing-masing penderita.
 Rigiditas mungkin terbatas pada satu kelompok otot dan terutama 
terjadi pada satu sisi saja, tetapi dapat juga tersebar luas dan bilateral. 
Akibatnya kekuatan dan kecepatan otot berkurang dan merupakan faktor 
utama penyebab deformitas yang berkaitan dengan parkinsonisme. Gerakan-
gerakan tungkai atau tubuh yang pasif seperti tertahan oleh kekuatan yang 
relatif konstan selama pergerakan. Gearakan ini dapat dibandingkan dengan 
usaha untuk membengkokkan pipa timah, sehingga kadang-kadang disebut 
sebagai leadpipe rigidity. Pada gerakan pasif sering kali timbul tahanan-
tahanan (catches) sehingga kekakuan ini bersifat seperti roda pedati dan 
disebut sebagai cogwheel rigidity. Baik otot fleksor maupun otot ekstensor 
berkontraksi dengan kuat (tonus ototmeningkat) yang menunjukkan gangguan 
kelompok-kelompok otot inhibitor yang bersesuaian. Rigiditas parkinsonisme 
berbeda dengan spastisitas yang menyertai kelainan traktus piramidalis (upper 
motor neuron). Pada kelainan traktus piramidalis, kekuatan tambahan akan 
mengakibatkan hilangnya tahanan secara tiba-tiba. Rigiditas deserebrasi 
disebabkan karena hiperaktivitas sistem otot spindel.
 Jika rigiditas terjadi pada tubuh, maka ini merupakan penyebab utama 
timbulnya gangguan sikap tubuh dan cara berjalan yang ditemukan pada 
parkinsonisme. Pasien menjadi bungkuk sewaktu berdiri sehingga dagunya 
akan lebih ke depan daripada jari-jari kakinya. Pasien berjalan dengan 
menyeret kakinya, tergesa-gesa, langkahnya makin lama makin cepat, seperti 
tersandung ke depan dan berusaha untuk menempatkan kakinya kembali 
dengan terburu-buru (festinating gait).
 Tremor yang terdapat pada parkinsonisme terjadi pada waktu istirahat 
dan disebut sebagai tremor istirahat. Jika otot-otot dalam keadaan tegang 
dan bersiap-siap untuk melakukan aktivitas yang mempunyai tujuan 
tertentu, biasanya tremor akan berhenti. (Sekitar sepertiga pasien juga 
mengalami intention tremor yang menyertai tremor istirahat, tetapi intention 
tremorumumnya dihubungkan dengan disfungsi serebelum). Tremor pada 
tangan digambarkan sebagai pill rolling dan merupakan akibat dari gerakan 
ritmis ibu jari, jari kedua, dan ketiga. Tremor disebabkan karena kontraksi 
yang berganti-ganti secara teratur (empat sampai enam siklus per detik) 
dari otot-otot antagonis. Tremor makin hebat saat pasien lelah, mengalami 
ketegangan emosi, atau memusatkan perhatian pada tremor itu sendiri. Dasar-
dasar terjadinya tremor sendiri tidak jelas. Apabila ganglia basalis mengalami 
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degenerasi, maka pengaruhnya sebagai organ penghambat hilang sehingga 
berbagai sirkuit mengalami peningkatan umpan balik sehingga terjadilah 
lasi-lasi???. Tidak semua pasien menderita tremor yang jelas. Jika pasien 
akhirnya mengalami stroke dan terjadi hemiplegia, tremor akan hilang pada 
sisi yang lumpuh.
 Pasien dapat mengalami akinesia atau bradikinesia. Akinesia ditandai 
dengan berkurangnya gerakan spontan dan sulit untuk memulai gerakan 
spontan atau gerakan baru. Bradikinesia ditandai dengan kelambatan yang 
abnormal pada gerakan-gerakan yang disengaja. Kedua gejala ini sangat 
mengganggu pasien dan akan makin nyata jika pasien berusaha melakukan 
kegiatan voluntar seperti berjalan, berbicara, atau menulis. Hilangnya gerakan 
pengiring juga terjadi, contohnya: pasien berjalan tanpa mengayunkan 
lengannya. Wajah tidak memperlihatkan ekspresi, sedangkan suara menjadi 
rendah dan monoton. Terjadi kesulitan yang progresif dalam menulis dan 
dapat terjadi tremor. Mikrografia adalah tulisan tangan yang kecil-kecil 
dan makin lama makin tidak teratur bentuknya sehingga akhirnya tidak 
terbaca lagi. Bila ingin melakukan gerakan otomatis (yang dalam keadaan 
normal dilakukan tanpa disadari), maka diperlukan jauh lebih banyak energi 
dan usaha. Pasien membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengangkat 
lengannya sendiri jika dibandingkan dengan keadaan normal. Pasien menjadi 
cepat lelah dan mengeluh nyeri pada otot-ototnya.
 Tanda-tanda sekunder berupa gangguan gaya berjalan, gangguan sikap 
tubuh serta gangguan sistem saraf otonom. Gangguan gaya berjalan ditandai 
oleh meningkatnya gangguan refleks-refleks postural (sikap tubuh) dan refleks 
menegakkan badan. Bila berjalan, pasien tidak dapat berhenti dan berbalik 
arah dengan cepat, tetapi harus berbalik enbloc (memutar seluruh tubuhnya), 
tidak seperti orang sehat yang dapat melakukannya dengan berangsur-angsur. 
Oleh karena keseimbangannya buruk, pasien tampak seperti bergegas maju 
demi menjaga keseimbangannya dengan gravitasi. Mereka mengalami kesulitan 
untuk menilai perubahan posisi dan cenderung untuk jatuh. Pada beberapa 
pasien, alat bantu jalan beroda dapat mencegah agar mereka tidak terjatuh, 
meskipun yang konvensional cenderung untuk menggelinding. Belakangan ini 
telah tersedia alat bantu jalan auto stop khusus yang terbukti bermanfaat.
 Manifestasi otonom penyakit Parkinson antara lain adalah berkeringat, 
kulit berminyak dan sering menderita dermatitis seboroik, sukar menelan, 
konstipasi, serta gangguan kandung kemih yang diperberat oleh obat-obat 
antikolinergik dan hipertrofi prostat.
 Gambaran lain dari penyakit ini adalah sebagai berikut.
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 1. Gangguan saraf okulomotorius: sewaktu melakukan konvergensi 
penglihatan menjadi kabur karena tidak mampu mempertahankan 
kontraksi otot-otot bola mata.

 2. Krisis oligurik: menyertai parkinsonisme jenis pasca-ensefalitis (1917–
1925); spasme otot-otot konjugasi mata dan mata terfiksasi, biasanya 
ke atas, selama beberapa menit sampai beberapa jam; sekarang jarang 
ditemukan karena semakin sedikit pasien dengan tipe parkinsonisme ini 
yang masih hidup.

 3. Rasa lelah berlebihan dan otot terasa nyeri: otot-otot lelah karena 
rigiditas.

 4. Hipotensi postural: berkaitan dengan efek samping pemberian obat 
dan juga gangguan pada pengaturan tekanan darah oleh sistem saraf 
otonom.

 5. Gangguan fungsi pernapasan: berkaitan dengan hipoventilasi, inaktivitas, 
aspirasi makanan atau saliva, dan berkurangnya fungsi pembersihan 
saluran napas.

Diagnosis

Diagnosis parkinsonisme ditegakkan berdasarkan pada temuan klinis. Sampai 
sekarang tidak ada pemeriksaan diagnostik khusus yang dapat dilakukan 
untuk memastikan diagnosis.

Pengobatan

Obat-obat dopaminergik telah dicoba untuk memulihkan keseimbangan 
antara dopamin dengan asetil kolin. Dopamin tidak menembus sawar darah 
otak, tetapi L-dopa, suatu prekursor metabolik dopamin dapat menembusnya. 
Akan tetapi, sebagian besar L-dopa mengalami dekarboksilasi perifer 
(lambung, ginjal, hati, dan jantung) dan hanya sebagian kecil yang dapat 
mencapai ganglia basalis. Dibutuhkan dosis yang besar untuk mencapai 
hasil yang diinginkan. Untuk memperbaiki efisiensi L-dopa, maka obat ini 
dikombinasi dengan inhibitor dekarboksilase yang tidak dapat menembus 
sawar darah otak. Dengan demikian pemecahan obat ini menjadi berkurang 
pada jaringan perifer sehingga makin banyak obat yang menuju ke otak 
dan efek sampingnya akan berkurang. Sinemet (karbidopa dan levodopa) 
telah diselujui pada tahun 1974, kini tersedia dalam perbandingan 1 bagian 
karbidopa dengan 10 bagian levodopa. Pengobatan dengan obat-obat ini 
dimulai dalam dosis kecil, kemudian secara bertahap ditingkatkan sampai 
gejala-gejala menghilang atau timbul efek samping.
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 Semua pasien yang menggunakan obat ini akan mengalami efek samping. 
Efek samping pada saluran cerna, seperti mual dan muntah (80–90% pasien 
mengalami penurunan berat badan). Oleh karena itu, obat harus diberikan 
sesudah makan untuk mengurangi efek samping tersebut. Mungkin juga 
akan timbul disritmia jantung, hipotensi postural, dan gejala SSP (mimpi 
buruk, bingung, tak dapat tidur, halusinasi, dan depresi). Gerakan involunter 
abnormal (diskinesia) akan sangat mengganggu pasien dan akan makin berat 
jika obat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Efek-efek samping ini 
berkaitan dengan dosis, tetapi penurunan dosis sering kali mengakibatkan 
timbulnya kembali gejala-gejala parkinsonisme.
 Meskipun penyakit ini progresif, obat-obatan ini berhasil 
mempertahankan perbaikan pada sebagian besar pasien selama 5–10 tahun. 
Sebelum ditemukannya obat-obat ini, biasanya pasien menjadi lurnpuh total 
dalam jangka waktu 9 tahun. Setelah kira-kira 5–10 tahun pasien mulai 
mengalami fenomena “on-off” (respons obat yang berubah-ubah mendadak) 
yang diduga berhubungan dengan berkurangnya produksi dopamin yang 
tidak dapat diatasi lagi dengan pemberian obat.
 Obat-obat lain yang digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson 
antara lain antikolinergik, antihistamin (yang juga mempunyai kerja anti-
kolinergik), dan amantadin (suatu senyawa sintetik antivirus yang digunakan 
untuk mencegah influenza Asia dengan efek samping dopaminergik). Obat-obat 
ini sering dikombinasi dengan Sinemet (karbidopa dan levodopa). Alkaloid 
beladona, atropin, dan skopolamin merupakan antikolinergik yang bekerja 
sentral yang dipakai pertama pada parkinsonisme, tetapi sekarang kebanyakan 
telah diganti dengan antikolinergik sintetik seperti triheksifenidil (Artane) dan 
benztropin (Cogentin). Obat-obat ini dipakai untuk menghambat impuls 
saraf yang dirangsang oleh asetilkolin yang menyebabkan terjadinya tremor, 
bradikinesia, dan rigiditas. Efek sampingnya berupa mulut kering, konstipasi, 
dan retensi kemih. Pemakaian difenhidramin (Benadryl) dan antihistamin lain 
adalah berdasarkan efek penghambatan kolinergik sentral. Agonis dopamin 
seperti bromokriptin (Parlodel), menyebabkan reseptor dopamin menjadi 
inaktif jika dopamin sedikit tersedia. Obat ini bekerja paling baik pada 
keadaan dini. Efek sampingnya berupa mual, muntah, sakit kepala, letih, 
kepala terasa ringan, perasaan kacau, vertigo, dan hipotensi. Penghambat 
monoamin oksidase-B, selegilin (Elpe-dryl), diduga menghambat aktivitas 
enzim otak yang disebut MAO-B, yang menghentikan kerja dopamin pada 
sinaps di otak. Pada uji klinis, obat ini diketahui memperpanjang efektivitas 
pengobatan L-dopa pada beberapa pasien; dan jika diberikan pada pasien 
dengan gejala-gejala dini, tampaknya akan menghambat awitan dari geja-
la-gejala kelumpuhan. Akhir-akhir ini dilakukan penyelidikan mengenal 
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pengobatan dengan vitamin E. Beberapa bukti menyatakan bahwa vitamin E 
mungkin dapat menghambat aktivitas oksidasi biokimia yang bersifat toksik 
terhadap sel-sel otak pada penyakit Parkinson.
 Lesi-lesi pembedahan (dengan teknik stereotaksik) yang dibuat pada 
globus palidus dan talamus ventrolateralis mungkin memberikan hasil yang 
memuaskan pada pasien-pasien parkinsonisme tertentu. Kekakuan dapat 
berkurang, tetapi tidak berpengaruh pada akinesia. Beberapa pasien tidak 
memperoleh manfaat dari pembedahan; dan cara ini sebaiknya hanya 
dilakukan pada mereka yang tidak menunjukkan respons dengan pemberian 
obat, yang hanya terkena pada sisi unilateral dan tekanan darahnya normal, 
serta berusia relatif muda. Eksperimen dengan melakukan implantasi jaringan 
janin memberikan titik terang, tetapi teknik dan penyelidikan masih terhambat 
karena pertimbangan-pertimbangan etis.
 Semua pengobatan ini bersama-sama dengan terapi fisik dan kerja, 
akan membantu mempertahankan fungsi untuk jangka waktu yang lebih 
panjang daripada sebelumnya, tetapi harus diingat bahwa parkinsonisme 
adalah penyakit progresif dan kronik; yang lambat laun akan menuju pada 
kelumpuhan.

Penyakit Alzheimer
Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang merusak dan menimbulkan 
kelumpuhan, terutama menyerang orang berusia 65 tahun ke atas. Perkiraan 
terakhir menyatakan bahwa sekitar 10% orang dalam kelompok usia tersebut 
menderita penyakit ini. Penyakit ini cepat meluas dalam kalangan populasi 
lanjut usia, dan diperkirakan bahwa pada tahun 2050 akan ada 14 juta 
penderita penyakit ini. Penyakit ini bukan saja menimbulkan dampak bagi 
sistem pelayanan kesehatan (kebutuhan akan panti wreda, pelayanan kese-
hatan rawat jalan bagi orang dewasa, fasilitas perawatan akut, dan dana 
riset), tetapi juga akan menimbulkan stres bagi para anggota keluarga yang 
harus merawatnya.
 Secara patologis, pasien dengan penyakit Alzheimer mengalami 
kehilangan banyak neuron-neuron hipokampus dan korteks tanpa disertai 
kehilangan parenkim otak. Selain itu juga terdapat kekusutan neurofibrilar 
yang difus dan plak senilis (makin banyak plak senilis makin berat gejala-
gejalanya). Kedua perubahan patologik terakhir ini bukan merupakan ciri khas 
dari penyakit Alzheimer, karena juga ditemukan pada penderita ensefalopati 
timah: dan sindrom Down. Hasil penemuan terakhir menunjukkan adanya 
kaitan dengan kelainan neurotransmiter dan enzim-enzim yang berkaitan 
dengan metabolisme neurotransmiter tersebut. Tampaknya ada penurunan 
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dari kolin asetiltransferase (enzim yang menyintesis asetilkolin). Otopsi otak 
penderita penyakit Alzheimer menunjukkan pengurangan neurotransmiter 
asetilkolin yang bermakna; beberapa otak bahkan hanya mengandung 10% 
dari kadar normal. Beratnya demensia berkaitan langsung dengan penurunan 
asetilkolin pada otak. Penurunannya akan sangat jelas pada korteks serebri, 
hipokampus, dan amigdaia. Hal lain yang masih terus diselidiki oleh para 
peneliti adalah neurotransmiter peptida karena somatostatin menurun pada 
otak penderita penyakit Alzheimer. Faktor tambahan lain yang juga masih 
dalam penyelidikan adalah neurotoksisitas dari aluminium. Crapper dkk. 
(1979) menyatakan bahwa ada kegagalan dalam sistem transpor membran 
pada pasien-pasien penyakit Alzheimer, yang memungkinkan interaksi antara 
aluminium dan kromatin yang menyebabkan perubahan patologis dalam 
sintesis protein dan perubahan neurofibrilar.
 Sampai sekarang belum satupun penyebab penyakit ini diketahui, 
tetapi ada tiga teori utama mengenai penyebabnya: (1) virus lambat, (2) 
proses otoimun, dan (3) keracunan aluminium. Akhir-akhir ini teori yang 
paling populer (meskipun belum terbukti) adalah yang berkaitan dengan 
virus lambat. Virus-virus ini mempunyai masa inkubasi 2–30 tahun sehingga 
iransmisi-nya??? sulit dibuktikan. Beberapa jenis tertentu dari ensefalopati 
viral (kuru???, penyakit Creutzfeldt-Jacob) ditandai oleh perubahan patologis 
yang menyerupai plak senilis pada penyakit Alzheimer. Teori otoimun 
berdasarkan pada adanya peningkatan kadar antibodi-antibodi reaktif 
terhadap otak pada penderita penyakit Alzheimer. Ada dua tipe amigdaloid 
(suatu kompleks protein dengan ciri seperti pati yang diproduksi dan dideposit 
pada keadaan-keadaan patologis tertentu), yang satu terdiri atas rantai-rantai 
IgG dan yang satu lagi komposisinya tidak diketahui. Teori ini menyatakan 
bahwa kompleks antigen-antibodi dikatabolisasi oleh fagosit dan fragmen-
fragmen imunoglobulin dihancurkan di dalam lisosom sehingga terbentuk 
deposit amigdaloid ekstraselular.
 Teori keracunan aluminium menyatakan bahwa karena aluminium 
bersifat neurotoksik sehingga dapat menyebabkan perubahan neurofibrilar 
pada otak. Deposit aluminium telah diidentifikasi pada beberapa pasien 
dengan penyakit Alzheimer, tetapi beberapa perubahan patologis yang 
menyertai penyakit ini berbeda dengan yang terlihat pada keracunan 
aluminium. Kebanyakan penyelidik meyakini bahwa paparan dengan 
aluminium bukanlah satu-satunya jawaban, dengan alasan utama aluminium 
merupakan logam yang terbanyak dalam kerak bumi dan sistem pencernaan 
manusia tidak mencernanya.
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 Predisposisi genetik juga ikut berperan dalam penyakit Alzheimer. 
Diperkirakan 10–30% dari pasien-pasien Alzheimer menunjukkan tipe yang 
diwariskan, dan dinyatakan sebagai penyakit Alzheimer Familial (FAD). 
Penyelidikan terakhir menyatakan adanya cacat pada kromosom 21. Teori 
ini didukung oleh adanya fakta bahwa orang-orang dengan sindrom Down, 
yang mempunyai kelebihan kromosom 21, kemudian menderita penyakit 
Alzheimer pada usia empat-puluhan.
 Para penyelidik telah mengenali suatu gen yang mengodekan protein 
prekursor amiloid (APP), yaitu di mana segmen dari protein ini ditemukan 
pada inti plak neural. Molekul yang terdiri atas 695 asam amino menonjol 
melalui membran luar dari badan sel dan dipecah oleh protein-protein lain, 
dan selanjutnya dipecahkan oleh protease. Protein yang ditemukan pada plak 
adalah potongan abnormal dari APP, terdiri atas 42 asam amino, yang entah 
bagaimana tidak menjadi pecah tetapi justru menumpuk dalam konsentrasi 
yang besar di dalam otak pasien-pasien penyakit Alzheimer.
 Diagnosis penyakit Alzheimer rumit karena tidak adanya uji definitif. 
Dengan demikian diagnosis dibuat berdasarkan kumpulan data-data yang 
menunjang, pengamatan klinis, dan gambaran dari keluarga mengenai 
tingkah laku pasien. Pasien yang memperlihatkan gejala-gejala demensia 
harus diperiksa untuk deteksi terhadap kemungkinan adanya penyebab 
nutrisional, endokrin, dan infeksi yang reversibel. Selain dari pemeriksaan fisik 
dan pemeriksaan neurologis yang lengkap, sering kali diperlukan pemeriksaan 
hitung sel darah lengkap, pemeriksaan darah untuk sifilis, elektrolit serum, 
vitamin B12, dan pemeriksaan fungsi tiroid. CTscan mungkin memperlihatkan 
pelebaran ventrikal, atrofi korteks, memastikan tidak terdapat tumor, abses 
otak, atau hematoma subdural kronik yang dapat diatasi. Sebab-sebab yang 
dapat diatasi lainnya dari demensia juga harus disingkirkan. 
 Selama tahap awal dari penyakit Alzheimer, pasien masih dapat tidak 
bergantung kepada orang lain, tetapi kadang-kadang mengalami kehilangan 
kemampuan untuk menyelesaikan masalah, mengatasi keadaan yang 
kompleks dan berpikir abstrak, emosinya labil, pelupa, apatis, serta hilangnya 
ingatan yang baru. Sejalan dengan perkembangan penyakit, tingkah laku 
pasien menjadi aneh dan kacau, serta cenderung mengembara dan mempunyai 
dorongan tiba-tiba untuk melakukan kekerasan. Anggota keluarga harus 
tetap menjaga agar pasien tidak melukai orang lain. Memburuknya keadaan 
dapat diperkirakan dan terjadi setelah 3–10 tahun. Pada tahap lanjut dari 
penyakit, pasien menjadi tidak dapat mengatur buang air, tidak dapat 
mengurus keperluan dasar sehari-hari atau mengenali anggota keluarga. 
Kematian biasanya disebabkan oleh infeksi atau malnutrisi.
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 Penanganan pasien dengan penyakit Alzheimer melibatkan baik pasien 
maupun keluarga. Obat penenang dan antidepresan dapat berguna dalam 
mengendalikan tingkah laku pasien. Obat-obat baru sedang dicoba pada 
beberapa pusat kesehatan dalam upaya memperlambat kerusakan otak, 
tetapi pemakaiannya masih belum disetujui. Kelompok-kelompok dukungan 
keluarga diperlukan untuk membantu keluarga menghadapi masalah ini. 
Pelayanan kesehatan rawat jalan untuk dewasa, bantuan-bantuan untuk 
kesehatan keluarga, dan peningkatan fasilitas pelayanan menjadi hal yang 
mutlak dibutuhkan oleh keluarga pasien sewaktu keadaan pasien semakin 
memburuk dan memerlukan perawatan total. Di masa depan akan sangat 
terasa tantangan terkait dengan hal ini karena akan semakin banyak pasien 
yang menderita penyakit ini.

	

Seorang wanita berusia 72 tahun dibawa keluarganya ke klinik. Keluarga mengkhawatirkan 
memori pasien, tetapi pasien mengatakan bahwa ia merasa baik-baik saja dan memorinya tidak 
lebih buruk daripada sebelumnya. Anak pasien menyadari bahwa masalah kognitif pasien 
dimulai sejak 2 tahun yang lalu ketika ia mulai menjadi janda. Pada awalnya keluarga 
menganggap bahwa pasien mengalami depresi akibat kehilangan orang yang dicintai dan ia diobati 
dengan antidepresan. Mood pasien membaik namun ia menjadi mudah lupa dan mengalami 
kesulitan dalam menjalankan tugas sehari-hari, terutama mengatur uang. Selanjutnya ia berhenti 
menghadiri semua aktivitas sosial yang sebelumnya aktif ia ikuti. Keluarganya menyadari 
bahwa ia menjadi kurang perduli terhadap penampilan dan pekerjaan rumah, yang sebelumnya 
ia sangat peduli akan hal itu. Pemeriksaan fisik secara umum normal. Pemeriksaan sederhana 
untuk fungsi kognitif menunjukkan ia mengalami disorientasi tanggal dan bulan, tetapi ia masih 
mengetahui tahun dan hari. Ia dapat mengulangi 3 kata yang diberikan oleh pemeriksa tetapi 
tidak dapat mengingatnya lagi setelah 5 menit kemudian. Ia mengetahui nama presiden namun 
tidak mengetahui siapa ibu presiden dan tidak dapat mengingat berita yang baru saja terjadi. 
Ia dapat menyebutkan jam tangan dan bolpoin namun tidak dapat menyebutkan kipas angin 
atau pena. Ia dapat menggambar wajah, tetapi tidak dapat meletakkan tangan pada gambar 
tersebut. Pemeriksaan status mini mentalnya memberikan nilai 18–30, pemeriksaan neurologis 
saraf kranial dan ekstremitas normal.

STUDI 
KASUS
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INFEKSI PADA SISTEM NEUROBEHAVIOUR
Infeksi-infeksi pada sistem saraf pusat menimbulkan masalah medis yang 
serius dan membutuhkan pengenalan dan penanganan segera untuk 
memperkecil gejala sisa neurologis yang serius dan memastikan kelangsungan 
hidup pasien.
 Infeksi virus pada sistem saraf pusat relatif jarang, tetapi dapat 
merupakan persoalan yang serius. Umumnya virus menginvasi sistem saraf 
pusat melalui darah, meskipun beberapa infeksi seperti rabies dan varisela-
zoster menginvasi sistem saraf pusat melalui saraf tepi.
 Tanda dan gejala infeksi sistem saraf pusat sangat berbeda-beda 
bergantung pada kerentanan berbagai sel-sel sistem saraf tarhadap virus. 
Infeksi yang terbatas pada meningen menimbulkan gejala-gejala meningitis 
(kaku kuduk, sakit kepala, demam), sedangkan jika melibatkan parenkim 
otak, pasien akan menunjukkan kesadaran yang menurun, kejang, defisit 
neurologis fokal, dan meningkatnya tekanan intrakranial.

Meningitis dan Ensefalitis Virus
Meningitis virus adalah infeksi pada meningen; cenderung jinak dan dapat 
sembuh sendiri. Ensefalitis virus melibatkan parenkim otak dan lebih serius. 
Berbagai virus telah diketahui sebagai penyebab meningitis dan ensefalitis.
 Virus-virus umumnya bereplikasi sendiri di tempat terjadinya infeksi 
awal (misalnya: sistem nasofaring atau saluran cerna) dan kemudian 
menyebar ke sistem saraf pusat melalui sistem vaskular. Berlawanan dengan 
dugaan semula, sawar darah otak tidak memberikan perlindungan sempurna 
terhadap invasi virus. Pada ensefalitis terjadi reaksi inflamasi dari parenkim 
otak menyebabkan degenerasi dan fagositosis dari sel-sel saraf.
 Pasien-pasien dengan meningitis virus menunjukkan gejala awal nyeri 
kepala, demam, dan kaku kuduk; mereka juga mungkin mengalami malaise, 
sakit tenggorokan, mual, muntah, dan nyeri abdomen. Selain itu, meningitis 
virus yang disebabkan oleh enterovirus juga disertai ruam; meningitis parotitis 
berkaitan dengan parotitis, ooforitis, atau pankreatitis. Herpes simpleks tipe 
2 mungkin timbul bersamaan dengan erupsi lesi-lesi herpes genital.
Selain tanda-tanda meningeal, ensefalitis virus menunjukkan adanya 
penurunan tingkat kesadaran, kejang, dan gejala-gejala fokal sesuai daerah 
otak yang terkena. Pasien-pasien dengan ensefalitis herpes simpleks mungkin 
memperlihatkan tingkah laku yang kacau dan halusinasi.
 Dalam menilai pasien yang mempunyai tanda dan gejala meningitis 
dan ensefalitis virus, penting sekali untuk membedakan penyakit-penyakit 
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ini dengan infeksi lain yang lebih mudah ditangani, seperti endokarditis 
bakterial subakut atau abses otak. Terutama pada ensefalitis, tekanan cairan 
serebrospinal mungkin normal atau meningkat dan mungkin mengandung 
protein dalam jumlah sedikit atau banyak; dan elektroensefalogram mungkin 
menunjukkan perubahan. Penyelidikan virologis dapat mengenali virus 
penyebab; identifikasi ini semakin penting karena ensefalitis herpes simpleks 
akhir-akhir ini diobati dengan adenin arabinosid.
 Beberapa agen antivirus spesifik sekarang tidak lagi dipergunakan, dan 
pasien-pasien ditangani secara suportif. Prognosis baik pada pasien dengan 
meningitis, tetapi buruk pada pasien-pasien ensefalitis. Tingkat kematian 
bervariasi dari 50% pada ensefalitis herpes simpleks sampai kurang dari 1% 
pada ensefalitis arbovirus tipe tertentu. Gejala sisa seperti kejang, hidrosefalus, 
dan defisit neurologik lainnya sering terjadi.

Sindrom Reye
Sindrom Reye jarang terjadi, yaitu suatu ensefalitis akut dan disfungsi hati 
pada anak-anak dan dewasa muda setelah infeksi-infeksi virus yang umum. 
Pada anak-anak terdapat riwayat infeksi virus influenza, varisela, adenovirus, 
coxsackie, echovirus, atau parainfluenza dengan kesembuhan yang jelas dari 
infeksi-infeksi tersebut. Periode asimtomatik atau kesembuhan pada infeksi 
postvirus bervariasi dari beberapa hari sampai beberapa jam. Selanjutnya 
timbul mual dan kejang diikuti dengan delirium dan koma setelah pasien 
tampak sembuh.
 Secara patologis, otak membengkak dengan cedera pada mitokondria 
neuronal. Terjadi infiltrasi lemak dari hati, dan cepat menyebar melalui 
parenkim. Deposit lemak juga ditemukan pada miokardium dan di dalam 
tubulus ginjal. Hubungan antara infeksi virus dan ensefalopati, serta 
kerusakan hati masih belum diketahui. Koma dan postur deserebrasi akibat 
meningkatnya tekanan intrakranial sering terjadi. Ketidakseimbangan 
elektrolit, terutama hiponatremia dan hipokalemia merupakan masalah 
yang serius. Penanganannya tidak spesifik dan langsung ditujukan untuk 
mengurangi fekanan intrakranial dan memperbaiki kelainan metabolik serta 
elektrolit.
 Tolok ukur dan cara untuk mengendalikan atau mengurangi edema otak 
berupa hiperventilasi dan kortikosteroid. Menaikkan kepala dari tempat tidur 
kira-kira 30°, hipotermia, dan pemberian manitol intravena, serta cara-cara 
lainnya dipakai untuk mengurangi edema serebri.
 Memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan defisiensi faktor-faktor 
pembekuan dicapai dengan pemberian neomisin dan asupan rendah protein. 
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Pada kasus-kasus di mana terjadi kelainan metabolik yang sukar diatasi, 
mungkin dapat dilakukan dialisis peritoneal dan transfusi tukar.
 Larutan glukosa hipertonik dipakai untuk hidrasi guna mempertahankan 
kadar gula darah dalam batas 200–300 mg/dl karena kadar gula darah yang 
rendah akan meningkatkan produksi amonia dan asam-asam lemak.
 Pada beberapa anak yang pulih memperlihatkan defisit neurologis 
residual berupa gangguan kapasitas mental, kejang, dan hemiplegia. Tingkat 
kematian berkisar antara 25–50% tergantung kepada faktor-faktor seperti 
umur, beratnya gejala, dan saat diagnosis dan penanganan.

Infeksi Bakteri
Infeksi bakteri pada sistem saraf pusat merupakan masalah yang menantang. 
Beragam bakteri dapat menimbulkan infeksi pada meningen dan parenkim 
otak. Bakteri penyebab yang paling sering adalah Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, dan Haemophilus influenzae. Penting sekali untuk 
mengisolasi agen penyebab spesifik dalam menangani kasus infeksi bakteri 
pada sistem saraf pusat.
 Bakteri memasuki sistem saraf pusat melalui beberapa jalan. Tempat 
asal masuknya bakteri yang paling sering adalah telinga, sinus, mastoid, 
dan wajah. Bakteri dapat berpindah dari tempat infeksi ke sistem saraf 
pusat karena banyaknya vaskularisasi pada wajah dan leher, serta struktur 
anatomik dari sinus venosus dalam otak. Penanganan yang dini dan teliti 
dari infeksi primer secara nyata mengurangi insiden infeksi sistem saraf pusat 
sekunder.

Abses Otak
Abses otak adalah proses infeksi yang terjadi pada parenkim otak. Abses otak 
terutama disebabkan oleh penyebaran infeksi dari fokus yang berdekatan 
dengan atau yang menembus sistem vaskular. Sering ditemukan adanya riwayat 
otitis media; mastoiditis; sinusitis supuratif; atau infeksi pada wajah, kulit 
kepala, atau tengkorak. Bronkiektasis, abses paru, empiema, dan endokarditis 
bakterial juga telah diketahui dapat menyebabkan abses otak.
 Infeksi dapat mencapai otak melalui jalan yang berbeda-beda. Pada otitis 
media, infeksi dapat meluas melalui kavum timpani atau melalui mastoid 
dan meningen, untuk kemudian mencapai jaringan otak. Infeksi meluas 
melalui vena-vena telinga dalam menyebabkan trombosis vena. Trombosis 
menghambat sirkulasi serebral sehingga terjadi iskemia dan infark yang 
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mempercepat terjadinya infeksi lokal. Setiap robekan pada dura akibat trauma 
merupakan sumber potensial untuk terjadinya infeksi pada otak.
 Umumnya, abses terletak dekat pada tempat masuknya infeksi. Akan 
tetapi abses yang terjadi akibat perkembangan aliran vena retrograde 
terletak pada jarak tertentu dari tempat primernya di sekitar sinus venosus. 
Penyebaran abses biasanya di sepanjang arteria serebri media. Pada awal 
penyakit ini, jaringan yang terkena menjadi edematosa dan terinfiltrasi oleh 
leukosit. Lambat laun, bagian luar menjadi menebal oleh kolagen pada 
dinding abses. Pada pusat abses terjadi nekrosis pencairan. Rongga-rongga 
abses dapat meluas melalui substansia alba, menembus dinding ventrikel 
menuju meningen.
 Abses otak paling sering terjadi pada usia antara 20 dan 50 tahun, 
tetapi telah ditemukan pada setiap usia. Pasien-pasien datang dengan nyeri 
kepala dan tanda-tanda neurologis fokal yang bervariasi tergantung pada 
lokasi abses. Tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial (khususnya 
mual, muntah, dan penurunan kesadaran) merupakan hal yang paling sering 
ditemukan.
 Umumnya CT scan dapat mengidentifikasi dan melokalisir abses utama 
dan abses-abses lebih kecil yang mengelilinginya. Pungsi lumbal biasanya 
dihindari jika dicurigai ada massa yang besar. Diagnosis dini dan pengobatan 
dengan antibiotik yang tepat penting agar pasien dapat bertahan. Defisit 
neurologis residual terutama kejang, sering terjadi.

Laki-laki berusia 56 tahun dibawa ke rumah sakit setempat dalam keadaan tidak sadar. Tidak 
ada riwayat sebelumnya. Pada pemeriksaan didapatkan demam, 38,5⁰C, dengan kaku kuduk, 
tanpa adanya tanda neurologis fokal lainnya, dan GCS adalah 6. Oleh karena terjadi penurunan 
kesadaran, maka tidak dilakukan punksi lumbal dan kemudian diambil darah untuk pemeriksaan 
kultur. Setelah diberi antibiotik IV dosis tinggi, maka saat dipunksi lumbal menunjukkan cairan 
serebrospinal keruh dengan sel polimorfik 2.000/µL, konsentrasi protein 2,8 g/L, dan glukosa 
tidak terdeteksi. Tidak ada organisme terlihat pada pewarnaan Gram dan tidak ditemukan 
bakteri pada kultur dari cairan serebrospinal, tetapi kultur darah menghasilkan meningokokus.

STUDI 
KASUS
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KEGANASAN

Tumor Otak
Tumor intrakranial termasuk juga lesi desak??? ruang jinak maupun ganas, 
yang tumbuh di otak meningen dan tengkorak. Oleh karena penderita tumor 
otak datang dengan berbagai gejala yang membingungkan, maka diagnosis 
menjadi sukar. Tumor otak dapat terjadi pada semua umur, tidak jarang 
menyerang anak-anak di bawah usia 10 tahun, tetapi paling sering terjadi 
pada orang dewasa selama dekade kelima dan keenam.
 Tumor otak memiliki banyak klasifikasi. Klasifikasi yang mungkin 
paling mudah dipahami adalah klasifikasi menurut Kernahan dan Sayre, 
di mana diberi nama sesuai dengan nama sel yang terserang, baik sel pada 
susunan saraf orang dewasa, pada pembuluh darah maupun pada gangguan 
perkembangan (kongenital). Stadium keganasannya diberi tingkatan dari I 
sampai IV (IV adalah yang paling ganas).
 Tumor tertentu lebih sering terjadi pada suatu kelompok umur tertentu. 
Pada masa bayi dan anak-anak, tumor fossa posterior jauh lebih sering 
daripada lesi supratentorial (fossa media atau anterior) yang lebih sering 
dijumpai pada orang dewasa. Tumor otak pada anak kemungkinan besar 
adalah astrositoma ganas dari serebelum tingkat I atau II. Pada individu 
setengah umur atau tua, tumor otak yang paling sering adalah glioblastoma 
multiforme, yaitu jenis glioma yang paling ganas, ditandai oleh kecepatan 
pertumbuhan tumor yang cepat.

Glioma

Glioma bertanggung jawab atas kira-kira 40–50% tumor otak. Glioma 
diklasifikasikan atas dasar asal embriologis pada orang dewasa, sel neuroglia 
susunan saraf pusat berfungsi untuk perbaikan, penyokong, dan perlindung 
sel-sel saraf yang lunak. Glioma terdiri atas jaringan penyambung dan sel-sel 
penyokong. Neuroglia mempunyai kemampuan untuk terus membelah selama 
hidup. Sel-sel glia berkumpul membentuk parut sikatriks padat di bagian otak 
di mana neuron menghilang karena cedera atau penyakit (snell, 19870).
 Terdapat tiga jenis sel glia: mikroglia, oligodendroglia, dan astrosit. 
Mikroglia secara embriologis berasal dari lapisan mesodermal dan oleh karena 
itu pada umumnya tidak diklasifikasikan sebagai sel glia sejati. Mikroglia 
masuk ke dalam susunan saraf melalui sistem pembuluh darah dan berfungsi 
sebagai fagosit, membersihkan debris, dan berperang melawan infeksi.
 Oligodendroglia dan astrosit merupakan neuroglia sejati dan seperti 
neuron berasal dari lapisan embrional ektodermal. Oligodendroglia berperan 
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dalam pembentukan mielin. Fungsi astrosit masih dalam penyelidikan. 
Bukti-bukti memperlihatkan bahwa sel-sel ini mungkin berperan dalam 
menghantarkan impuls dan transmisi sinaptik dari neuron dan bertindak 
sebagai saluran penghubung antara pembuluh darah dan neuron.
 Astrositoma menginfiltrasi otak dan sering berkaitan dengan kista 
dalam berbagai ukuran, walaupun menginfiltrasi jaringan otak, efeknya pada 
fungsi otak hanya sedikit sekali pada permulaan penyakit. Pada umumnya, 
astrositoma tidak ganas walaupun dapat mengalami perubahan keganasan 
menjadi glioblastoma, suatu astrositoma yang sangat ganas. Tumor-tumor 
ini pada umumnya tumbuh lambat. Oleh karena itu, penderita sering tidak 
datang berobat walaupun tumor sudah berjalan bertahun-tahun, sampai 
akhirnya timbul gejala, misalnya serangan epilepsi atau nyeri kepala. Pada 
pembedahan, eksisi lengkap pada umumnya tidak mungkin karena sifat 
invasif tumor.
 Glioblastoma multiforme adalah glioma yang paling ganas. Tumor ini 
mempunyai kecepatan pertumbuhan yang sangat tinggi, dan eksisi bedah yang 
lengkap tidak mungkin dilakukan. Harapan hidup pada umumnya kira-kira 
12 bulan. Tumor ini dapat terjadi di mana saja, tetapi paling sering pada 
hemisfer serebri dan sering menyebar ke sisi yang berlawanan melalui korpus 
kalosum.
 Oligodendroglima mirip dengan Astrositoma namun terdiri atas sel-
sel oligodendroglia. Tumor relatif avaskular dan cenderung mengalami 
klasifikasi.
 Ependimoma adalah tumor ganas yang berasal dari bagian dalam 
dinding ventrikel. Pada anak-anak tempat yang paling sering adalah ventrikel 
keempat. Tumor ini menyerang jaringan sekitarnya dan menyumbat ventrikel. 
Kematian biasanya terjadi dalam 3 tahun atau kurang.

Tumor Meningeal

Meningioma merupakan tumor asal menigen, sel-sel mesotel dan sel-sel 
jaringan penyambung araknoid dan dura yang paling penting. Sebagian 
besar tumor adalah jinak, berkapsul, dan tidak menginfiltrasi jaringan yang 
berdekatan, namun menekan struktur yang berada di bawahnya. Tumor ini 
sering kali memiliki banyak pembuluh darah karenanya mampu menyerap 
isotop radioaktif pada sidik otak. Eksisi bedah lengkap dapat dilakukan, 
khususnya jika tumor tidak terletak di ”daerah kritis” dan diagnosis dibuat 
secepatnya. Oleh karena pertumbuhan tumor yang lambat, gejala-gejala 
mungkin tidak diperhatikan dan diagnosis sama sekali salah. Gejala-gejalanya 
antara lain epilepsi idiopatik, hemiparesis, dan afasia. 
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Tumor Hipofisis

Tumor hipofisis berasal dari sel-sel kromofob, eosinofil, atau basofil dari 
hipofisis anterior. Tumor-tumor ini menimbulkan nyeri kepala, hemianopsia 
bitemporalis (disebabkan oleh penekanan pada kiasma optikum) dan tanda-
tanda kelainan sekresi hormon hipofisis anterior. 
 Tumor kromofob adalah tumor nonsekretoris yang menekan kelenjar 
hipofisis, kiasma optikum, dan hipotalamus. Gejala-gejala tumor otak ini 
adalah depresi fungsi seksual, hipotiroidisme sekunder, dan hipofungsi adrenal 
(amenore, impotensi, rambut rontok, kelemahan, hipotensi, metabolisme 
basal rendah, hipoglikemia, dan gangguan elektrolit).
 Adenoma eosinofilik umumnya lebih kecil dan tumbuh lebih lambat 
daripada tumor kromofob. Gejala-gejalanya adalah akromegali pada orang 
dewasa dan gigantisme pada anak-anak, nyeri kepala, gangguan berkeringat, 
parestesia, nyeri otot, dan hilangnya libido. Gangguan lapangan penglihatan 
(hemianopsia bitemporalis) jarang dijumpai.
 Adenoma basofil pada umumnya kecil. Tumor ini dihubungkan dengan 
gejala-gejala sindrom Chusing (obesitas, kelemahan otot, atrofi kulit, 
osteoporosis, pletora, hipertensi, retensi garam dan air, hipertrikosis, dan 
diabetes melitus).

Neurilemoma (Tumor Saraf Pendengaran)

Tumor saraf pendengaran merupakan 3–10 persen tumor intrakranial. 
Agaknya tumor ini berasal dari sel-sel Schwann selubung saraf. Serabut-
serabut saraf otak ke VIII menjadi rusak. Pada penyakit von Reckling-Hausen 
dapat terjadi neurilemoma auditorius bilateralis. Pada umumnya tumor ini 
jinak, tetapi kadang-kadang dapat mengalami perubahan menjadi ganas.
 Gejala-gejala neurilemoma pendengaran awal adalah tuli, tinitus, 
kehilangan reaktivitas vestibular terhadap kalori, dan vertigo yang disusul 
rasa tidak enak suboksipital, berjalan terhuyung-huyung, gangguan pada 
saraf-saraf otak yang berdekatan, dan tanda-tanda peningkatan tekanan 
intrakranial. Pada umumnya terdapat nistagmus, terutama horizontal. 
Pengobatan adalah dengan pengangkatan total jika memungkinkan, karena 
pengangkatan yang tidak menyeluruh umumnya akan diikuti kekambuhan 
tumor. Sebagai konsekuensi pembedahan, penderita dapat mengalami paralisis 
wajah dan tuli.

Tumor Metastasis

Lesi-lesi metastasis merupakan kira-kira 5–10% dari seluruh tumor otak dan 
dapat berasal dari sembarang tempat primer. Tumor primer paling sering 
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berasal dari paru-paru dan payudara. Akan tetapi, neoplasma dari saluran 
kemih kelamin, saluran cerna, tulang, dan tiroid dapat juga bermetastasis 
ke otak. Lesi metastasis dapat tunggal atau multipel, serta dapat merupakan 
stadium lanjut dari proses metastasis atau sebagai tanda pertama tumor 
primer yang tidak diketahui sebelumnya.

Tumor Pembuluh Darah

Tumor-tumor ini antara lain angioma, hemangioblastoma dan endotelioma, 
dan merupakan sebagian kecil tumor otak. Angioma adalah malformasi 
arteriovenosa kongenital, diderita sejak lahir, yang lamban laun membesar. 
Tumor ini dapat menekan jaringan otak sekitarnya dan terjadi perdarahan 
intraserebral atau ke dalam ruangan subaraknoid. Hemangioblastoma 
adalah neoplasma yang terdiri atas unsur-unsur vaskular embriologis yang 
paling sering dijumpai dalam serebelum. Sindrom von Hippel-Lindau adalah 
gabungan antara hemangioblastoma serebelum, angiomatosis retina, dan 
kista ginjal dan pankreas.

Tumor Gangguan Perkembangan (Kongenital) 

Tumor kongenital yang jarang antara lain kordoma, terdiri atas sel-sel 
yang berasal dari sisa-sisa notokorda embrional dan dijumpai pada dasar 
tengkorak. Tumbuh lambat tetapi sangat invasif sehingga tidak memungkinkan 
dilakukannya pembuangan total. Dermoid dan teratoma dapat terjadi di mana 
saja pada susunan saraf pusat. Teratoma sering terjadi pada sistem ventrikel 
dan menyumbat ventrikel ketiga, akueduktus, atau ventrikel keempat. 
Kraniofaringioma berasal dari sisa-sisa duktus kraniofaringeal embrional 
(kantung Rathke) dan umumnya terletak di posterior sela tursika. Gejala-
gejala tumor kongenital biasanya terlihat sejak bayi, tetapi dapat saja tidak 
memperlihatkan gejala apa pun selama beberapa tahun. Gejala-gejalanya 
adalah gangguan lapang pandang yang pada umumnya iregular, disertai 
disfungsi hipotalamus dan hipofisis.

Pinealoma (Tumor Adneksa)

Pinealoma hanyalah bagian kecil dari lesi intrakranial yang dijumpai dan 
termasuk tumor-tumor yang berasal dalam badan pineal (pinealoma), maupun 
dari pleksus koroideus sekitarnya (papiloma koroid). Pinealoma menekan 
akueduktus yang menyebabkan hidrosefalus obstruktif, dan juga hipotalamus 
yang mengakibatkan pubertasprekoks dan diabetes insipidus. Papiloma 
koroid menyebabkan perdarahan intraventrikular dan juga menyumbat 
sistem ventrikular.
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Patofisiologi Tumor Otak
Tumor otak menyebabkan gangguan neurologis progresif. Gejala-gejalanya 
terjadi berurutan. Hal ini menekankan pentingnya anamnesis dalam 
pemeriksaan penderita. Gejala-gejala sebaiknya dibicarakan dalam suatu 
perspektif waktu. Kapan gejala mulai timbul? Apakah ada hubungannya 
dengan sesuatu hal lain? Berapa lama gejala-gejala ini sudah Anda alami?
 Gangguan neurologis pada tumor otak biasanya dianggap disebabkan 
oleh dua faktor: gangguan fokal disebabkan oleh tumor dan kenaikan tekanan 
intrakranial.
 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: glioblastoma 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.
 Peningkatan tekanan intrakranial 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 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 intrakranial dan 
meningkatkan tekanan intrakranial. Obstruksi sirkulasi cairan serebrospinal 
dari ventrikel lateral ke ruangan subaraknoid menimbulkan hidrosefalus.
 Peningkatan tekanan intrakranial akan membahayakan jiwa bila 
terjadi cepat akibat salah satu penyebab yang telah dibicarakan sebelumnya. 
Mekanisme kompensasi memerlukan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan 
untuk menjadi efektif dan oleh karena itu tidak berguna apabila tekanan 
intrakranial timbul cepat. Mekanisme kompensasi ini antara lain bekerja 
menurunkan volume darah intrakranial, volume cairan serebrospinal, 
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kandungan cairan intrasel dan mengurangi sel-sel parenkim. Kenaikan 
tekanan yang tidak diobati mengakibatkan herniasi unkus atau serebelum. 
Herniasi unkus timbul bila girus medialis lobus temporalis tergeser ke 
inferior melalui insisura tentorial oleh massa dalam hemisfer otak. Herniasi 
menekankan mesensefalon, menyebabkan hilangnya kesadaran dan menekan 
saraf otak ketiga. Pada herniasi otak serebelum, tonsil serebelum tergeser 
ke bawah melalui foramen magnum oleh suatu massa posterior. Kompresi 
medula oblongata dan henti pernapasan terjadi dengan cepat. Perubahan 
fisiologis lain yang terjadi akibat peningkatan tekanan intrakranial yang cepat 
adalah bradikardia progresif, hipertensi sistemik (pelebaran tekanan nadi), 
dan gangguan pernapasan.

Manifestasi Klinis
Trias klasi tumor otak adalah nyeri kepala, muntah, dan papiledema. 
Namun, gejala sangat bervariasi bergantung pada tempat lesi dan kecepatan 
pertumbuhannya.

Nyeri Kepala

Mungkin nyeri kepala merupakan gejala umum yang paling sering dijumpai 
pada penderita tumor otak. Nyeri dapat digambarkan bersifat dalam, 
terus-menerus, tumpul, dan kadang-kadang hebat sekali. Nyeri ini paling 
hebat waktu pagi hari dan menjadi lebih hebat oleh aktivitas yang biasanya 
meningkatkan tekanan intrakranial, seperti membungkuk, batuk, atau 
mengejan sewaktu buang air besar. Nyeri kepala sedikit berkurang jika diberi 
aspirin dan kompres dingin pada tempat yang sakit.
 Nyeri kepala yang dihubungkan dengan tumor otak disebabkan oleh 
traksi dan penggeseran struktur peka-nyeri dalam rongga intrakranial. 
Struktur peka nyeri ini termasuk arteri, vena, serta sinus-sinus vena dan 
saraf otak.
 Lokasi nyeri kepala cukup berarti karena sepertiga dari nyeri kepala 
ini terjadi pada tempat tumor, sedangkan duapertiga lainnya terjadi di dekat 
atau di atas tumor. Nyeri kepala oksipital merupakan gejala pertama pada 
tumor fossa posterior. Kira-kira sepertiga lesi supratentorial menyebabkan 
nyeri kepala frontal. Jika keluhan nyeri kepala yang terjadi menyeluruh, maka 
nilai lokasinya kecil dan pada umumnya menunjukkan pergeseran ekstensif 
kandungan intrakranial yang meningkatkan tekanan intrakranial.
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Nausea dan Muntah

Nausea dan muntah terjadi sebagai akibat rangsangan pusat muntah pada 
medula oblongata. Muntah paling sering terjadi pada anak-anak dan 
berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial dan batang otak. 
Muntah dapat terjadi tanpa diawali nausea dan dapat proyektil.

Papiledema

Papiledema disebabkan oleh statis vena yang menimbulkan pembengkakan 
papila saraf optikus. Bila terlihat pada pemeriksaan funduskopi, tanda 
ini mengisyaratkan peningkatan tekanan intrakranial. Sering kali sulit 
menggunakan tanda ini sebagai diagnosis tumor otak karena pada beberapa 
individu fundus tidak memperlihatkan edema meskipun tekanan intrakranial 
amat tinggi.  
 Menyertai papil edema dapat terjadi gangguan penglihatan, termasuk 
pembesaran bintik buta dan amaurosis fugaks (saat-saat di mana penglihatan 
berkurang).

Lokasi Gejala
Tanda dan gejala lain dari tumor otak cenderung mempunyai nilai lokasi. 
Tumor lobus frontalis memberi gejala perubahan mental, hemiparesis, 
ataksia, dan gangguan bicara. Perubahan mental bermanifestasi sebagai 
perubahan ringan dalam kepribadian. Beberapa penderita mengalami periode 
depresi, bingung, atau periode di mana tingkah laku penderita menjadi aneh. 
Perubahan yang paling sering adalah perubahan dalam memberi argumentasi 
yang sulit dan perubahan dalam memberi penilaian tentang benar dan buruk. 
Hemiparesis disebabkan oleh tekanan pada daerah dan lintasan motorik 
di dekat tumor. Jika daerah motorik terlibat, akan terjadi epilepsi Jackson 
dan kelemahan motorik yang jelas. Tumor yang menyerang ujung bawah 
korteks presentralis menyebabkan kelemahan pada wajah, lidah, dan ibu jari, 
sedangkan tumor pada lobus frontalis dapat mengakibatkan gaya berjalan 
yang tidak mantap, sering menyerupai ataksia serebelum. Bila lobus frontalis 
kiri atau yang dominan terkena, akan terlihat adanya afasia dan apraksia.
Tumor lobus oksipitalis dapat menimbulkan serangan konvulsi yang didahului 
oleh aura. Keterlibatan korteks oksipitalis menyebabkan hemianopsia 
homonim kontralateral. Dapat terjadi agnosia visual, kesulitan untuk 
memperkirakan jarak, dan kecenderungan untuk tersesat dalam lingkungan 
yang dikenalnya.
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 Tumor lobus temporalis menyebabkan tinitus dan halusinasi pendengaran 
yang mungkin diakibatkan iritasi korteks pendengaran temporalis atau korteks 
berbatasan. Terjadi berbagai tingkat afasia sensorik dimulai dengan kesulitan 
menyebutkan objek bila lobus-lobus temporalis hemisfer yang dominan ikut 
terlibat. Gejala mental yang mirip seperti tumor lobus frontalis tidak jarang 
terjadi. Kelumpuhan wajah terjadi karena tekanan tumor yang tumbuh pada 
korteks frontalis. Lesi pada kutub temporalis anterior menyebabkan anopsia 
kuadran superior yang dapat berkembang menjadi hemianopsia sempurna.
 Tumor pada lobus parietalis korteks sensorik parietalis mengakibatkan 
hilangnya fungsi sensorik kortekalis, gangguan lokalisasi sensorik, diskriminasi 
dua titik, grafestesia, kesan posisi, dan stereognosis. Cacat visual akibat tumor 
parietalis atau parieto-oksipitalis pada umumnya melibatkan kuadran inferior 
homonim.
 Tumor serebelum menyebabkan papiledema dini dan sering menimbulkan 
nyeri kepala nuchal. Lesi serebelum mengakibatkan gangguan pergerakan. 
Gangguan ini bervariasi, tergantung pada ukuran dan lokasi spesifik tumor 
dalam serebelum. Gejala yang kurang menyolok, tetapi memiliki karekteristik 
yang sama dengan tumor serebelum adalah hipotonia (tidak ada resistensi 
normal terhadap regangan atau perpindahan anggota tubuh dari sikap 
aslinya), dan hiperekstensibilitas sendi. Dalam berbicara ada kecenderungan 
memecahkan kata menjadi suku-suku kata yang terpisah dan diucapkan 
dengan irama stakato yang disebut scanning speech.
 Tumor ventrikel dan hipotalamus mengakibatkan berbagai gangguan. 
Lesi invasif ventrikel ketiga dan hipotalamus menyebabkan somnolensia, 
diabetes insipidus, obesitas, dan gangguan pengaturan suhu. Sebaiknya, tumor 
kecil pada ventrikel ketiga mengakibatkan nyeri kepala terus-menerus dan 
papiledema dengan beberapa tanda lokal. Tumor yang melibatkan ventrikel 
keempat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang cepat disertai 
gejala-gejala papiledema dan serebelum.

Diagnosis
Setiap kasus yang dicurigai menderita lesi intrakranial harus menjalani 
evaluasi medis lengkap dengan perhatian khusus pada pemeriksaan 
neurologis. Penyelidikan diagnostik spesifik dilakukan setelah pemeriksaan 
neurologis dan dimulai dari tindakan non-invasif yang menimbulkan risiko 
paling kecil sampai tindakan yang mempergunakan teknik invasif dan yang 
lebih berbahaya.
 Radiogram tengkorak memberikan informasi yang sangat berharga 
mengenai struktur, penebalan dan kalsifikasi; posisi kelenjar pineal yang 
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mengapur; dan posisi sela tursika. Elektroensefalogram memberikan informasi 
mengenai perubahan kepekaan neuron. Pergeseran kandungan intraserebral 
dapat dilihat pada ekoensefalogram. Sidik otak radioaktif memperlihatkan 
daerah-daerah akumulasi abnormal dari zat radioaktif. Tumor otak maupun 
oklusio vaskular, infeksi, dan trauma mengakibatkan kerusakan sawar darah 
otak yang menyebabkan akumulasi abnormal zat radioaktif.
 Pneumoensefalogram dan angiografi serebelum adalah dua tindakan 
invasif yang membantu diagnosis akhir dan membantu dokter dalam 
memutuskan tindakan pengobatan yang serasi.

Tumor Medula Spinalis
Tumor medula spinalis adalah tumor yang berkembang dalam tulang belakang 
atau isinya atau biasanya menimbulkan gejala-gejala karena keterlibatan 
medula spinalis atau akar-akar saraf. Medula spinalis primer merupakan 
seperenam tumor otak dan mempunyai prognosis yang lebih baik, karena 
sekitar 60% adalah jinak. Medula spinalis tidak hanya menderita karena 
pertumbuhan tumornya saja, tetapi juga karena kompresi yang disebabkan 
oleh tumor. Tumor medula spinalis dapat terjadi pada semua kelompok usia, 
tetapi jarang dijumpai sebelum usia 10 tahun. 
 Tumor medula spinalis diklasifikasikan menurut lokasi tumor terhadap 
dura dan medula spinalis. Klasifikasi utama membedakan tumor ekstradural 
dan intradural. Tumor intradural kemudian dibagi lagi menjadi ekstramedular 
dan intramedular.
 Tumor ekstradural pada umumnya berasal dari kolumna vertebralis atau 
dari dalam ruangan ekstradural. Sembilan puluh persen tumor ekstradural 
adalah ganas. Tumor kolumna vertebralis yang paling ganas adalah karsinoma 
metastasis. Neoplasma ekstradural dalam ruangan ekstradural biasanya 
karsinoma dan limfoma metastasis.
 Tumor ekstramedural intradular terletak antara dura mater dan medula 
spinalis. Sebagian besar tumor di daerah ini merupakan neurofibroma atau 
meningioma jinak. Tumor-tumor ini dapat menekan medula spinalis dan 
dapat diangkat dengan pembedahan.
 Tumor intramedural intradural berasal dari dalam medula spinalis itu 
sendiri. Tumor yang sama yang menyerang otak juga menyerang medula 
spinalis. Epindomoma paling sering ditemukan, disusul oleh astrositoma, 
glioblastoma, dan oligodendroglioma.
 Medula spinalis dapat menyesuaikan diri terhadap kompresi yang 
timbul perlahan-lahan seperti pada meningioma dan neurofibroma, dengan 
hanya memperlihatkan sedikit tanda dan gejalanya, khususnya pada stadium 
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permulaan. Kompresi akut medula spinalis seperti pada lesi metastasis yang 
cepat menyebabkan gangguan neurologis progresif dengan simtomatologi 
yang sangat tergantung pada daerah yang terserang maupun lokasi lesi dalam 
kolumna vertebralis.
 Akibat organisasi anatomik dalam medula spinalis, maka kompresi lesi-
lesi di luar medula spinalis biasanya menimbulkan gejala di bawah tingkat 
lesi. Tingkat gangguan sensorik naik secara berangsur-angsur bersama dengan 
meningkatnya kompresi, dan melibatkan daerah yang lebih dalam. Lesi yang 
terletak jauh di dalam medula spinalis mungkin tidak menyerang serabut-
serabut yang terletak superfisial, dan hanya menimbulkan disosiasi sensorik 
di mana sensasi nyeri dan suhu menjadi hilang, sedangkan sensasi raba masih 
utuh. Oleh karena juga mengganggu kesan posisi, kompresi medula spinalis 
akan mengakibatkan ataksia.

Kompresi Medula Spinalis pada Berbagai Tingkat

Tumor Foramen Magnum

Tumor foramen magnum sebagian besar merupakan meningioma. Gejala-gejala 
kompresi medula spinalis pada tingkat ini disebabkan oleh kompresi medula 
spinalis, akar-akar saraf, dan kandungan intrakranial. Nyeri suboksipital 
dapat merupakan gejala yang pertama. Nyeri ini menjadi lebih hebat saat 
menganggukkan kepala. Kompresi akar saraf menyebabkan kelemahan 
sensorik dan motorik pada bagian oksipital kepala (dermatom C2) dan leher 
(dermatom C3). Perluasan tumor dalam rongga intrakranial mengakibatkan 
kenaikan tekanan intrakranial, difungsi serebelum, nistagmus dan kompresi 
nuklei saraf otak, serta defisit sensorik trigeminus dan atrofi lidah.

Tumor di Daerah Servikal

Lesi daerah servikal menimbulkan tanda-tanda sensorik dan motorik seperti 
lesi radikular yang melibatkan bahu, lengan, dan mungkin juga menyerang 
tangan. Terlibatnya tangan pada lesi servikalis bagian atas (misalnya: di 
atas C4) diduga disebabkan oleh kompresi suplai darah ke kornu anterior 
melalui arteria spinalis anterior. Pada umumnya terdapat kelemahan dan 
atrofi gelang bahu dan lengan. Tumor servikalis yang lebih rendah (C5, C6, 
C7) dapat menyebabkan hilangnya refleks tendon ekstremitas atas (biseps, 
brakioradialis, dan triseps). Defisit sensorik membentang sepanjang tepi radial 
lengan bawah dan ibu jari pada kompresi C6, melibatkan jari tengah dan 
jari telunjuk pada lesi C7; dan lesi C7 menyebabkan kehilangan sensorik jari 
telunjuk dan jari tengah.
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Tumor di Daerah Torakal

Lesi-lesi di daerah torakal sering disertai kelemahan spastik yang timbul perlahan-
lahan pada ekstremitas bawah, dan kemudian timbul parestesia. Penderita 
mungkin mengeluh nyeri, perasaan terjepit, dan tertekan pada dada dan 
abdomen, yang mungkin dikacaukan dengan nyeri karena gangguan intratorakal 
dan intraabdominal. Pada lesi torakal bagian bawah, refleks perut bagian bawah 
dapat hilang, dan tanda Beevor (umbilikus menonjol apabila penderita dalam 
posisi terlentang mengangkat kepala melawan suatu tahanan).

Tumor di Daerah Lumbosakral

Suatu situasi diagnostik yang rumit timbul pada kasus tumor yang melibatkan 
daerah lumbal dan sakral dikarenakan letak yang sangat berdekatan dari 
segmen lumbal bagian bawah dan segmen sakral, serta akar-akar saraf 
yang menurun dari tingkat medula spinalis yang lebih tinggi. Kompresi 
medula spinalis bagian lumbal atas tidak memengaruhi refleks perut, namun 
menghilangkan refleks kremaster, dan mungkin menyebabkan kelemahan 
fleksi panggul dan spastisitas tungkai bawah. Selain itu, juga terjadi kehilangan 
refleks lutut dan refleks pergelangan kaki dan tanda babinski bilateral. Nyeri 
umumnya dialihkan ke selangkangan. Lesi yang melibatkan lumbal bagian 
bawah dan segmen-segmen sakral bagian atas menyebabkan kelemahan 
dan atrofi otot-otot perineum, betis, dan kaki. Kehilangan sensasi di daerah 
perianal dan genitalia yang disertai gangguan kontrol usus dan kandung 
kemih merupakan tanda khas lesi yang menyerang daerah sakral bawah.

Tumor Kauda Ekuina

Lesi pada kauda equina menyebabkan gejala-gejala sfingter dini dan impotensi. 
Tanda-tanda khas lainnya adalah nyeri tumpul pada sakrum atau perineum, 
yang kadang-kadang menjalar ke kaki. Paralisis flaksid sesuai dengan akar 
saraf yang terlibat dan kadang-kadang asimetris.
 Gejala-gejala tidak hanya disebabkan oleh lokasi anatomis medula 
spinalis saja, tetapi juga oleh posisinya dalam kanalis vertebralis. Berikut 
ini adalah pembahasan tentang patologi tumor-tumor ekstradural dan 
intradural.
Tumor Ekstradural
Tumor ekstradural terutama merupakan metastasis dari lesi primer payudara, 
prostat, tiroid, paru-paru, ginjal, dan lambung. Gejala pertama umumnya 
berupa nyeri yang digambarkan sebagai konstan dan terbatas pada daerah 
tumor, diikuti oleh nyeri yang menjalar menurut pola dermatom. Nyeri 
setempat ini paling hebat pada malam hari dan menjadi lebih hebat oleh 
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gerakan tulang belakang dan istirahat baring. Nyeri radikular diperberat oleh 
batuk dan mengedan. Nyeri dapat berlangsung selama beberapa minggu atau 
bulan sebelum keterlibatan medula spinalis.
 Perjalanan klinis yang lazim dari tumor ekstradural adalah kompresi 
cepat akibat invasi tumor pada medula spinalis, kolaps kolumna vertebralis, 
atau perdarahan dari dalam metastasis. Sekali gejala kompresi medula spinalis 
timbul, maka dengan cepat fungsi medula spinalis akan hilang sama sekali. 
Kelemahan spastik dan hilangnya sensasi getar dan posisi sendi di bawah 
tingkat lesi merupakan tanda-tanda pertama peningkatan kompresi medula 
spinalis. Tanpa dekompresi bedah yang cepat, prarestesia dan defisit sensorik 
akan berkembang cepat menjadi paraplegia yang ireversibel.
 Diagnosis tumor medula spinalis ekstradural dapat dibuat dengan 
radiogram tulang belakang. Sebagian besar penderita tumor akan 
memperlihatkan osteoporosis atau kerusakan nyata pada korpus vertebra 
dan pedikel. Mielogram memastikan lokalisasi tumor. Cairan serebrospinal 
akan memperlihatkan peningkatan cairan kadar protein dan kadar glukosa 
yang normal.
 Dekompensasi bedah dengan laminektomi merupakan pengobatan 
terpilih bila terdapat gejala kompresi medula spinalis. Hormon, radiasi, dan 
kemoterapi merupakan pengobatan tambahan.

Tumor Intradural
Berbeda dengan tumor ekstradural, tumor intradural pada umumnya jinak. 
Perjalanan klinis lebih lambat dan dapat berlangsung selama berbulan-bulan 
sampai bertahun-tahun. Tumor intradural dibagi menjadi dua jenis yaitu 
ekstramedural dan intramedural.

Tumor Ekstramedural
Kira-kira 65% dari semua tumor intradural adalah tumor ekstramedural. 
Tumor ini biasanya berupa neurofibroma atau meningioma.
 Neurofibroma berasal dari radiks saraf dorsal. Kadang-kadang 
neurofibroma tumbuh menyerupai halter atau jam pasir yang meluas ke dalam 
ruangan ekstradural. Sebagian kecil neurofibroma mengalami perubahan 
sarkomatosa dan menjadi invasif atau metastasis.
Mengioma??? pada umumnya melekat tidak begitu erat pungkinan??? berasal 
dari membran araknoid, dan kira-kira 90% dijumpai pada wanita setengah 
umur. Tempat paling umum bagi tumor ini adalah sisi posterior lateral medula 
spinalis.
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 Lesi medula spinalis ekstramedural menyebabkan kompresi medula 
spinalis dan akar saraf pada segmen yang terkena. Sindrom Brown Squard 
mungkin disebabkan oleh kompresi lateral medula spinalis. Sindrom akibat 
kerusakan separuh medula spinalis ini, dicirikan oleh tanda-tanda disfungsi 
traktus kortikospinalis dan kolumna posterior ipsilateral di bawah tingkat lesi, 
serta berkurangnya persepsi nyeri dan suhu kontralateral di bawah tingkat 
lesi. Penderita mengeluhkan nyeri, mula-mula pada punggung dan kemudian 
sepanjang akar-akar spinal. Seperti tumor ekstradural, nyeri diperhebat 
oleh gerakan, batuk, bersin atau mengedan, dan paling berat pada malam 
hari. Nyeri yang makin hebat pada malam hari disebabkan oleh traksi pada 
akar saraf yang sakit, yaitu sewaktu tulang belakang memanjang setelah 
hilangnya efek pemendekan dari grafitasi. Defisit sensorik mula-mula tidak 
jelas dan terjadi di bawah tingkat lesi (karena tumpang tindih dermatom). 
Defisit ini berangsur-angsur naik hingga di bawah tingkat segmen medula 
spinalis. Tumor pada sisi posterior dapat bermanifestasi sebagai parestesia 
dan selanjutnya defisit sensorik proprioseptif, yang menambahkan ataksia 
pada kelemahan. Tumor yang terletak anterior dapat menyebabkan defisit 
sensorik yang ringan namun dengan gangguan motorik yang hebat.
 Pada tumor ekstramedural, kadar protein cairan serebrospinal hampir 
selalu meningkat. Radiogram tulang punggung memperlihatkan pembesaran 
foramen dan penipisan pedikel yang berdekatan. Seperti tumor ekstradural, 
mielogram penting sekali untuk menentukan lokasi yang tepat. Pengangkatan 
dengan pembedahan dini penting sekali untuk kesembuhan sempurna.

Tumor Intramedural
Struktur histologik tumor intramedural pada dasarnya sama dengan tumor 
intrakranial. Lebih dari 95% tumor ini adalah glioma. Berbeda dengan tumor 
intrakranial, secara histologi tumor intramedural cenderung lebih jinak dan 
mempunyai perjalanan penyakit yang lebih jinak. Kira-kira 50% tumor 
intramedural adalah ependimoma, 45% adalah astrositoma, dan sisanya 
adalah oligodendroglioma dan hemangioblastoma.
 Ependimoma dapat terjadi pada semua tingkatan medula spinalis, tetapi 
paling sering pada konus medularis kauda ekuina. Semua tumor intramedural 
lainnya memiliki frekuensi yang sama pada semua bagian medula spinalis.
Tumor-tumor intramedural ini tumbuh ke bagian tengah dari medula spinalis 
dan merusak serabut-serabut yang menyilang serta neuron-neuron substansia 
grisea. Kerusakan serabut-serabut yang menyilang ini mengakibatkan defisit 
sensorik nyeri dan suhu bilateral yang meluas di seluruh segmen yang terkena, 
yang pada gilirannya menyebabkan kerusakan pada kulit perifer. Sensasi 
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raba, gerak posisi dan getar umumnya utuh kecuali bila lesinya besar. Defisit 
sensasi nyeri dan suhu dengan utuhnya modalitas sensasi yang lain dikenal 
sebagai defisit sensorik yang terdisosiasi. Perubahan fungsi refleks regang 
otot adalah akibat kerusakan pada sel-sel kornu anterior. Kelemahan yang 
disertai atrofi dan fasikulasi disebabkan oleh keterlibatan neuron-neuron 
motorik bawah.
 Tumor intramedural dapat meluas ke beberapa segmen medula spinalis. 
Dengan meluasnya lesi, maka keterlibatan traktus kortikospinalis dan 
spinotalamikus menyebabkan kehilangan sensasi nyeri dan suhu, dan tanda-
tanda neuron motorik atas meluas hingga di bawah tingkat lesi. 
 Tanda dan gejala lainnya adalah nyeri tumpul mengentak??? terbatas 
pada tingkat lesi, impotensi pada pria, dan gangguan sfingter pada kedua 
jenis kelamin.
 Radiogram akan memperlihatkan pelebaran kanalis vertebralis dan erosi 
pedikel. Pada mielogram, medula spinalis tampak membesar.
 Kadang-kadang pengangkatan tumor intramedural dapat dilakukan, 
khususnya untuk ependimoma dan hemangioblastoma, namun masih sering 
kambuh. Sekali lagi, diagnosis dini penting sekali untuk memastikan prognosis 
yang baik.

KELAINAN KONGENITAL

Askep Klien  dengan Hidrosefalus
Konsep Dasar

Hidrosefalus adalah penumpukan cairan serebrospinal di dalam ventrikel 
otak secara aktif.

Patofisiologi

Ketidakseimbangan antara produksi dengan penyerapan dan gangguan 
sirkulasi cairan serebrospinal.

Gejala Klinis

Pada bayi (sutura masih membuka) dapat ditemukan gejala-gejala sebagai 
berikut.

 1. Kepala membesar.
 2. Sutura melebar.
 3. Fontanel kepala prominen.
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 4. Sunset phenomena (kornea mata ke arah bawah seperti matahari 
tenggelam).

 5. Nistagmus horizontal.
 6. Cracket Pot Sign. 

The ventricular system of the human brain

Bagian sentral dari 
ventrikel lateral kiri

Ventrikel 
lateral kanan Ventrikel 

lateral kiri

Ventrikel 
ketiga

Akuaduktus 
serebral

Pleksus koroid

Kanal sentral Ventrikel 
keempat

Gambar 3.1 Sistem ventrikular dari otak manusia.

Gambar 3.2 Perbedaan penampang serebral normal dengan hidrosefalus (kiri hidrosefalus, kanan 
normal). 
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Sistem 
ventrikular 

normal Hidrosefalus

Gambar 3.3 Perbedaan anak dengan sistem ventrikular yang normal dengan hidrosefalus.

 Gejala peningkatan TIK pada anak (sutura telah menutup) dapat 
ditemukan sebagai berikut.
 1. Sakit kepala.
 2. Muntah.
 3. Mual.
 4. Hiperfleksi.
 5. Gangguan tumbuh kembang.

 Gejala yang dapat terlihat pada orang dewasa adalah sebagai berikut.
 1. Gejala peningkatan TIK.
 2. Demensia.
 3. Ataksia.
 4. Inkontinensia urine.

Pemeriksaan Penunjang

 1. Rontgen kepala: (pada bayi)
a. Tulang tipis.
b. Sutura melebar.
c. Disproporsi kraniofacial.

 2.  Transiluminasi (pada bayi)
  Terjadi penyebaran cahaya di luar sumber sinar, lebih besar dari batas 

normal.
 3.  Pemeriksaan cairan serebrospinal.
 4.  CT scan: dapat diketahui penyebabnya.
 5. USG: umumnya dilakukan pada bayi, hasil dapat lebih jelas.
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Komplikasi

Beberapa komplikasi yang dapat muncul adalah sebagai berikut.
 1. Atropi otak.
 2. Herniasi otak: risiko kematian tinggi.
 3. Meningitis.

Penatalaksanaan

 1. Operasi by pass: pasang drain.
a. Ventriculo peritoneal: menghubungkan antara ventrikel otak dengn 

peritoneum (terbanyak diterapkan).
b. Ventriculo atrial: menghubungkan antara ventrikel otak dengan 

atrium jantung.

Kateter
Otak
CSF

Katub pada beberapa kasus 
saluran 
dapat menuju jantung

Jantung

Saluran menuju daerah 
abdominal

Gambar 3.4 Bayi dengan ventriculo peritoneal shunting.

  Tujuan dilakukan operasi adalah sebagai berikut.
a. Mengalirkan CSS dari ventrikel otak ke ruang lain dalam tubuh.
b. Untuk mempertahankan tekanan intrakranial.
c. Menghilangkan penyebab hidrosefalus.

 2.  Pembatasan cairan: Diamox.
 3.  Pungsi spinal (jarang dilakukan).  
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Komplikasi drain yang dapat muncul adalah sebagai berikut.
 1. Asites.
 2. Abses.
 3. Peritonitis.
 4. Perforasi usus.
 5. Hernia inguinalis.
 6. Drain buntu.
 7. Perdarahan.
 8. Dan lain-lain

Asuhan Keperawatan

Pengkajian

 1. Biodata.
a. Dapat terjadi pada semua tingkat usia.
b. Tersering pada bayi (kongenital) diketahui setelah usia 4–6 bulan.
c. Sering dijumpai pada bayi dengan usia ibu sangat muda, ekonomi 

rendah, dan status gizi buruk. 
 2. Keluhan utama.

a. Bayi kepala lebih besar dari bayi seusia.
b. Anak/dewasa: sakit kepala tak tertanggulangi dengan pengobatan 

biasa.
 3. Riwayat kesehatan.  

a. Bayi.
• Riwayat terjadi trauma saat hamil.
• Penggunaan obat.
• Radiasi.
• Penyakit infeksi.
• Kurang gizi.
• Ubun-ubun tidak menutup.
• Kepala membesar.    

b. Anak/dewasa.
• Sakit kepala terus-menerus
• Riwayat trauma kepala.
• Penyakit radang/infeksi.
• Perdarahan otak.
• Neoplasma intrakranial.

 4. Data psikologis.
a. Bayi.
 Orang tua bayi biasanya mengalami:
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• depresi;
• merasa bersalah;
• menarik diri;
• perselisihan keluarga.

b. Anak atau dewasa.
• Rendah diri.
• Gangguan interaksi karena penampilan berubah dan kemampuan 

fisik menurun.
• Gangguan fungsi peran: karena menurunnya status kesehatan
• Stigma negatif.

 5. Tumbuh kembang.
a. Tumbuh kembang lebih rendah dari  bayi/anak seusianya.
b. Tidak dapat bicara.
c. Tidak mampu berjalan, IQ di bawah normal:  khususnya bagi bayi 

yang terlambat memperoleh pertolongan.
 6. Pemeriksaan fisik.

a. Pelebaran pembuluh darah kepala.
b. Iritasi pada daerah yang tertekan: risiko dekubitus.
c. Kebersihan diri rendah.
d. Lain-lain sama seperti pada gejala klinis.

Diagnosis dan Intervensi Keperawatan

 1. Potensial terjadi kecelakaan berhubungan dengan perubahan status 
neurologis: akumulasi cairan pada ventrikel otak (anak/dewasa).
a. Observasi status neurologis.

• Reaksi pupil.
• Tanda vital.
• Kesadaran. 
• Tingkat iritabilitas.
• Tingkah laku dan lain-lain.    

b. Ciptakan lingkungan yang aman: hindarkan barang, alat yang mudah 
pecah, tajam, kamar mandi licin.

c. Bantu kebutuhan klien.
d. Sertakan keluarga dalam membantu klien. 

 2. Gangguan psikologis: depresi berhubungan dengan rasa bersalah, 
ketidakmampuan menggunakan koping yang konstruktif (pada orang 
tua bayi). 
a. Bersama klien (orang tua bayi) mengidentifikasi koping positif yang 

pernah digunakan.



 BAB 3—Penyakit pada Sistem Neurobehaviour ���

b. Dorong klien untuk menggunakan koping positif yang pernah 
dilakukan untuk mengatasi masalah saat ini.

c. Ajak klien untuk menerima kenyataan.
d. Beri reinforcement atas tindakan yang telah dilakukan.
e. Optimalkan support sistem, utamakan orang  terdekat.
f. Anjurkan untuk bergabung dengan klub hidrosefalus untuk 

memperluas wawasan dan sharing. 
 3. Potensial terjadinya gangguan integritas jaringan: dekubitus berhubungan 

dengan kelemahan, ketidakmampuan mobilisasi (pada bayi).
a. Ubah posisi istirahat tiap 2 jam.
b. Observasi bagian tubuh yang tertekan.
c. Masase daerah tubuh yang tertekan.
d. Beri kanfer spiritus.???
e. Jaga kebersihan dan kerapihan alat tenun.
f. Jaga personal higiene.
g. Atur ventilasi ruangan: untuk mencegah kelembapan lingkungan dan 

tubuh klien dari dekubitus pada hidrosefalus.
 4. Gangguan pemenuhan kebutuhan istirahat: tidur kurang dari kebutuhan 

berhubungan dengan sakit kepala yang terus-menerus dampak dari TIK 
yang meningkat.
a. Atur posisi istirahat: semifowler.
b. Batasi cairan yang masuk.
c. Kolaborasi dalam pemberian. 

• Diamox.
• Pungsi spinal.
• Operasi pemasangan drain: by pass  

 5. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit: kurang dari kebutuhan 
berhubungan dengan muntah.
a. Observasi intake output tiap 8 jam.
b. Catat jumlah, frekuensi, karakteristik muntahan.
c. Timbang berat badan bila memungkinkan.
d. Observasi tanda-tanda dehidrasi: turgor kulit, produksi urine.
e. Pemberian intake adekuat: melalui oral atau parenteral.
f. Kolaborasi: pemeriksaan laboratorium untuk elektrolit.
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Bab

Empat

Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan 

pada sekelompok klien dengan gangguan sistem 

neurobehaviour pada berbagai tingkat usia dengan 

memperhatikan aspek legal etis

KOMPETENSI BLOK 9

ASUHAN KEPERAWATAN JIWA

KONSEP DIRI
Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang 
diketahui individu tentang dirinya dan memengaruhi individu dalam 
berhubungan dengan orang lain (Stuart dan Sundeen, 1991, hlm. 327); 
termasuk persepsi individu akan sifat dan kemampuannya, interaksi dengan 
orang lain dan lingkungan, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman 
dan objek, tujuan serta keinginannya. Beck, Willian, dan Rawlin (1986, hlm. 
293) lebih menjelaskan bahwa konsep diri adalah cara individu memandang 
dirinya secara utuh: fisikal, emosional, intelektual, sosial dan spiritual.
 Secara umum disepakati bahwa konsep diri belum ada saat lahir. Konsep 
diri berkembang secara bertahap saat bayi mulai mengenal dan membedakan 
dirinya dengan orang lain. Perkembangan konsep diri terpacu cepat dengan 
perkembangan bicara. Nama dan panggilan anak merupakan aspek bahasa 
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yang utama dalam membantu perkembangan identitas. Dengan memanggil 
nama, anak mengartikan dirinya istimewa, unik, dan mandiri.
 Konsep diri dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman berhubungan 
dengan orang lain. Pandangan individu tentang dirinya dipengaruhi oleh 
bagaimana individu mengartikan pandangan orang lain tentang dirinya.
 Keluarga mempunyai peran yang penting dalam membantu perkembangan 
konsep diri terutama pada pengalaman masa kanak-kanak. Combs dan 
Snygg (dikutip oleh Stuart dan Sundeen, 1991, hlm. 373) mengemukakan 
pengalaman awal kehidupan dalam keluarga merupakan dasar pembentukan 
konsep diri. Keluarga dapat memberikan hal-hal berikut ini.

 1. Perasaan mampu atau tidak mampu.
 2. Perasaan diterima atau ditolak.
 3. Kesempatan untuk identifikasi.
 4. Penghargaan yang pantas tentang tujuan, perilaku, dan nilai.

 Suasana keluarga yang saling menghargai dan mempunyai pandangan 
yang positif akan mendorong kreativitas anak, menghasilkan perasaan yang 
positif dan berarti. Penerimaan keluarga akan kemampuan anak sesuai 
dengan perkembangannya sangat mendorong aktualisasi diri dan kesadaran 
akan potensi dirinya. Tidak dianjurkan menggunakan kata-kata: “Jangan”, 
“Tidak boleh”, atau “Nakal” tanpa penjelasan lebih lanjut.
 Dapat disimpulkan, konsep diri merupakan aspek kritikal dan dasar dari 
perilaku individu. Individu dengan konsep diri yang positif dapat berfungsi 
lebih efektif yang terlihat dari kemampuan interpersonal, kemampuan 
intelektual dan penguasaan lingkungan. Konsep diri yang negatif dapat dilihat 
dari hubungan individu dan sosial yang maladaptif. Rentang respons individu 
terhadap konsep dirinya dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Respon adaptif     Respon Maladaptif

Aktualisasi 
diri

Konsep diri Harga diri Kekacauan 
identitas

Depersonalisasi

Positif Rendah

Gambar 4.1 Rentang respon konsep diri *)

*) Sumber: Stuart dan Sundeen (1991, hlm. 374)
Konsep diri terdiri atas lima komponen yaitu gambaran diri (body image), ideal diri, harga diri, 
peran dan identitas.
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GAMBARAN DIRI
Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar 
dan tidak sadar (Stuart dan Sundeen, 1991, hlm. 374). Sikap ini mencakup 
persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi, penampilan, dan 
potensi tubuh saat ini dan masa lalu.
 Sejak lahir individu mengeksplorasi bagian tubuhnya, menerima 
reaksi dari tubuhnya, dan menerima stimulus dari orang lain. Kemudian 
mulai memanipulasi lingkungan dan mulai sadar dirinya terpisah dari 
lingkungan.
 Pada usia remaja, fokus individu terhadap fisik lebih menonjol dari 
periode kehidupan yang lain. Bentuk tubuh, tinggi, berat badan, dan tanda-
tanda pertumbuhan sekunder. Perkembangan mamae, menstruasi, perubahan 
suara, pertumbuhan bulu, semua akan menjadi bagian dari gambaran 
tubuh.
 Di saat seseorang lahir sampai mati, maka selama 24 jam sehari individu 
hidup dengan tubuhnya sehingga setiap perubahan tubuh akan memengaruhi 
kehidupan individu.
 Gambaran diri berhubungan erat dengan kepribadian. Cara individu 
memandang diri mempunyai dampak yang penting pada aspek psikologisnya. 
Pandangan yang realistis terhadap diri, menerima dan menyukai bagian tubuh 
akan memberi rasa aman sehingga terhindar dari rasa cemas dan meningkatkan 
harga diri. Individu yang stabil, realistis, dan konsisten terhadap gambaran 
dirinya akan memperlihatkan kemampuan mantap terhadap realisasi yang 
akan memacu sukses di dalam kehidupan. Persepsi dan pengalaman individu 
dapat mengubah gambaran diri secara dinamis.

IDEAL DIRI
Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku 
sesuai dengan standar pribadi (Stuart dan Sundeen, 1991, hlm. 375). Standar 
dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkannya atau sejumlah 
aspirasi, cita-cita, dan nilai yang ingin dicapai. Ideal diri akan mewujudkan 
cita-cita dan harapan pribadi berdasarkan norma sosial (keluarga, budaya) 
dan kepada siapa ia ingin lakukan.
 Ideal diri mulai berkembang pada masa anak-anak yang memengaruhi 
orang yang penting pada dirinya yang memberikan tuntutan atau harapan. 
Pada usia remaja, ideal diri akan dibentuk melalui proses identifikasi pada 
orang tua, guru, dan teman.

Sistem neurobehaviour.indb   131 12/20/2011   3:43:31 PM



Sistem Neurobehaviour132

 Beberapa faktor yang memengaruhi ideal diri adalah sebagai berikut.

 1. Kecenderungan individu menetapkan ideal diri pada batas 
kemampuannya.

 2. Faktor budaya akan memengaruhi individu menetapkan ideal diri. 
Kemudian standar ini dibandingkan dengan standar kelompok teman.

 3. Ambisi dan keinginan untuk melebihi dan berhasil; kebutuhan yang 
realistis; keinginan untuk menghindari kegagalan; perasaan cemas, dan 
rendah diri.

 Semua faktor di atas memengaruhi individu dalam menetapkan ideal 
diri. Individu yang mampu berfungsi akan mendemonstrasikan kecocokan 
antara persepsi diri dan ideal diri sehingga ia akan tampak menyerupai apa 
yang ia inginkan. Ideal diri hendaknya ditetapkan tidak terlalu tinggi tetapi 
masih lebih tinggi dari kemampuan agar tetap menjadi pendorong dan masih 
dapat dicapai.

HARGA DIRI
Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan 
menganalisis seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri (Struat dan Sundeen, 
1991, hlm. 376).
 Frekuensi pencapaian tujuan akan menghasilkan harga diri yang 
rendah atau harga diri yang tinggi. Jika individu selalu sukses, maka harga 
diri cenderung tinggi. Jika individu sering gagal, maka cenderung harga diri 
rendah.
 Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain. Aspek utama adalah 
dicintai dan menerima penghargaan dari orang lain. Manusia cenderung 
bersikap negatif, walaupun ia cinta dan mengakui kemampuan orang lain 
namun jarang mengekspresikannya. Sebagai seorang perawat sikap negatif 
harus dikontrol sehingga setiap orang yang bertemu perawat dengan sikapnya 
yang positif merasa dirinya berharga. Harga diri akan rendah jika kehilangan 
kasih sayang dan penghargaan orang lain.
 Coopersmith (dikutip oleh Stuart dan Sundeen, 1991, hlm. 376) 
menguraikan empat cara meningkatkan harga diri pada anak, yaitu sebagai 
berikut.
 1. Memberi kesempatan berhasil.
  Beri tugas yang kemungkinan dapat diselesaikan, kemudian beri 

pengakuan dan pujian akan keberhasilannya. Jangan memberi tugas 
yang sudah diketahui tidak akan dapat diselesaikan.
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 2. Menanamkan gagasan.
  Berikan gagasan yang dapat memotivasi kreativitas anak untuk 

berkembang.
 3. Mendorong aspirasi.
  Pertanyaan dan pendapat anak perlu ditanggapi dengan memberi 

penjelasan yang sesuai. Berikan pengakuan dan sokongan untuk 
aspirasi yang positif sehingga anak memandang dirinya diterima dan 
bermakna.

 4. Membantu membentuk koping.
  Pada tiap tahap perkembangan, individu mempunyai tugas perkembangan 

yang harus diselesaikan. Individu perlu mengembangkan koping untuk 
menghadapi kemungkinan yang terjadi dalam penyelesaian tugas.

 Anak akan merasa bermakna atau berhasil jika diterima dan diakui 
orang lain; merasa mampu menghadapi kehidupan, serta merasa dapat 
mengontrol dirinya. Harga diri yang rendah berhubungan dengan hubungan 
interpersonal yang buruk dan terutama menonjol pada klien skizofrenia dan 
depresi (Stuart dan Sundeen, hlm. 377).

PERAN
Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari 
seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat (Beck, dkk, 1984, hlm. 
302). Contoh: perawat adalah posisi (status), asuhan yang diberikan adalah 
peran.
 Setiap orang disibukkan oleh beberapa peran yang berhubungan dengan 
posisi pada tiap waktu sepanjang kehidupan, misalnya: sebagai anak, istri, 
ibu, mahasiswa, perawat, dan teman. Posisi dibutuhkan oleh individu sebagai 
aktualisasi diri. Harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang 
memenuhi kebutuhan dan cocok dengan ideal diri.
 Posisi di masyarakat dapat merupakan stresor terhadap peran karena 
struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak 
mungkin dilaksanakan. Stres peran terdiri atas konflik peran, peran yang 
tidak jelas, peran yang tidak sesuai, dan peran yang terlalu banyak.
 Konflik peran, dialami jika peran yang diminta konflik dengan sistem 
individu atau dua peran yang konflik satu sama lain.
 Peran yang tidak jelas, terjadi jika individu diberi peran yang tidak jelas 
dalam hal perilaku dan penampilan yang diharapkan.

Sistem neurobehaviour.indb   133 12/20/2011   3:43:31 PM



Sistem Neurobehaviour134

 Peran yang tidak sesuai, terjadi jika individu dalam proses transisi 
mengubah nilai dan sikap, misalnya: seorang yang masuk dalam satu profesi, 
di mana terdapat konflik antara nilai individu dan profesi.
 Peran berlebih, terjadi jika seorang individu menerima banyak peran 
misalnya sebagai istri, mahasiswa, perawat, dan ibu. Individu tidak tersedia 
waktu untuk menyelesaikannya.
 Banyak faktor yang memengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan 
peran yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut (Stuart dan Sundeen, 1991, 
hlm. 377).

 1. Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran.
 2. Konsistensi respons orang yang berarti terhadap peran yang 

dilakukan.
 3. Kesesuaian dan keseimbangan antarperan yang diemban.
 4. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
 5. Pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku 

peran.

IDENTITAS
Identitas adalah kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi 
dan penilaian, yang merupakan sintesis dari semua aspek konsep diri sebagai 
suatu kesatuan yang utuh (Stuart dan Sundeen, 1991, hlm. 378).
 Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan 
memandang dirinya berbeda dengan orang lain, unik, dan tidak ada duanya. 
Kemandirian timbul dari perasaan berharga (respek pada diri sendiri), 
kemampuan dan penugasan diri. Seseorang yang mandiri dapat mengatur 
dan menerima dirinya.
 Identitas berkembang sejak masa anak-anak bersamaan dengan 
perkembangan konsep diri. Hal yang penting dalam identitas adalah jenis 
kelamin. Identitas jenis kelamin berkembang sejak bayi secara bertahap. 
Dimulai dengan konsep laki-laki dan wanita yang banyak dipengaruhi 
oleh pandangan dan perlakuan masyarakat terhadap masing-masing jenis, 
misalnya: anak wanita pasif dan menerima sehingga berkembanglah asuhan 
yang tidak asertif.
 Meier (dikutip oleh Stuart dan Sundeen, 1991, hlm. 389) mengidentifikasi 
enam ciri identitas ego, yaitu sebagai berikut.

 1. Mengenal diri sendiri sebagai organisme yang utuh dan terpisah dari 
orang lain.
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 2. Mengakui jenis kelamin sendiri.
 3. Memandang berbagai aspek dalam dirinya sebagai suatu keselarasan.
 4. Menilai diri sendiri sesuai dengan penilaian masyarakat.
 5. Menyadari hubungan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.
 6. Mempunyai tujuan yang bernilai yang dapat direalisasikan.

STANDAR PELAKSANAAN (SP)
Lihat pada lampiran hal _____???

Isolasi Sosial
Pengertian

Menurut Townsend, M.C (1998:152) isolasi sosial merupakan keadaan 
kesepian yang dialami oleh seseorang karena orang lain dianggap menyatakan 
sikap negatif dan mengancam bagi dirinya. Sementara itu, menurut Depkes 
RI (1989: 117) penarikan diri atau withdrawal merupakan suatu tindakan 
melepaskan diri, baik perhatian maupun minatnya terhadap lingkungan 
sosial secara langsung yang dapat bersifat sementara atau menetap. 
 Isolasi sosial merupakan keadaan di mana individu atau kelompok 
mengalami atau merasakan kebutuhan atau keinginan untuk meningkatkan 
keterlibatan dengan orang lain, tetapi tidak mampu untuk membuat 
kontak (Carpenito ,L.J, 1998: 381). Menurut Rawlins, R.P dan 
Heacock, P.E (1988 : 423) isolasi sosial menarik diri merupakan usaha 
menghindar dari interaksi dan berhubungan dengan orang lain, individu 
merasa kehilangan hubungan akrab, tidak mempunyai kesempatan 
dalam berpikir, berperasaan, berprestasi, atau selalu dalam kegagalan. 

Tanda dan Gejala

Menurut Townsend, M.C (1998:152-153) dan Carpenito,L.J. (1998: 382), 
pada isolasi sosial menarik diri sering ditemukan adanya tanda dan gejala 
sebagai berikut.

Data Subjektif

 1. Mengungkapkan perasaan tidak berguna, penolakan oleh lingkungan.
 2. Mengungkapkan keraguan tentang kemampuan yang dimiliki. 
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Data Objektif

 1. Tampak menyendiri dalam ruangan.
 2. Tidak berkomunikasi, menarik diri.
 3. Tidak melakukan kontak mata.
 4. Tampak sedih, afek datar.
 5. Posisi meringkuk di tempat tidur dengan punggung menghadap ke 

pintu.
 6. Adanya perhatian dan tindakan yang tidak sesuai atau imatur dengan 

perkembangan usianya.
 7. Kegagalan untuk berinterakasi dengan orang lain di dekatnya.
 8. Kurang aktivitas fisik dan verbal.
 9. Tidak mampu membuat keputusan dan berkonsentrasi.
 10. Mengekspresikan perasaan kesepian dan penolakan di wajahnya.

Penyebab

Isolasi sosial menarik diri sering disebabkan karena kurangnya rasa percaya 
pada orang lain, perasaan panik, regresi ke tahap perkembangan sebelumnya, 
waham, sukar berinteraksi di masa lampau, perkembangan ego yang lemah, 
serta represi rasa takut (Townsend, M.C,1998:152). Menurut Stuart, G.W. 
dan Sundeen, S.J. (1998:345) Isolasi sosial disebabkan oleh gangguan konsep 
diri rendah.
 Gangguan konsep diri: harga diri rendah adalah penilaian pribadi 
terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa jauh perilaku 
memenuhi ideal diri (Stuart dan Sundeen, 1998:227). Menurut Townsend 
(1998:189) harga diri rendah merupakan evaluasi diri dari perasaan tentang 
diri atau kemampuan diri yang negatif baik langsung maupun tidak langsung. 
Pendapat senada dikemukan oleh Carpenito, L.J. (1998:352) bahwa harga 
diri rendah merupakan keadaan di mana individu mengalami evaluasi diri 
yang negatif mengenai diri atau kemampuan diri.
 Menurut Carpenito, L.J. (1998:352) dan Keliat, B.A. (1994:20), perilaku 
yang berhubungan dengan harga diri rendah antara lain sebagai berikut. 
 
Data Subjektif
 1. Mengkritik diri sendiri atau orang lain.
 2. Perasaan tidak mampu.
 3. Rasa bersalah.
 4. Sikap negatif pada diri sendiri.
 5. Sikap pesimis pada kehidupan.
 6. Keluhan sakit fisik.

Sistem neurobehaviour.indb   136 12/20/2011   3:43:33 PM



 BAB 4— Asuhan Keperawatan Jiwa 137

 7. Menolak kemampuan diri sendiri.
 8. Pengurangan diri/mengejek diri sendiri.
 9. Perasaan cemas dan takut.
 10. Merasionalisasi penolakan/menjauh dari umpan balik positif.
 11. Mengungkapkan kegagalan pribadi.
 12. Ketidakmampuan menentukan tujuan.
 
Data Objektif

	 1. Produktivitas menurun.
 2. Perilaku destruktif pada diri sendiri.
 3. Menarik diri dari hubungan sosial.
 4. Ekspresi wajah malu dan rasa bersalah.
 5. Menunjukkan tanda depresi (sukar tidur dan sukar makan).

Akibat

Perilaku isolasi sosial: menarik diri dapat berisiko terjadinya perubahan 
persepsi sensori halusinasi (Townsend, M.C, 1998 : 156). Perubahan persepsi 
sensori halusinasi adalah persepsi sensori yang salah (misalnya tanpa stimulus 
eksternal) atau persepsi sensori yang tidak sesuai dengan realita/kenyataan 
seperti melihat bayangan atau mendengarkan suara-suara yang sebenarnya 
tidak ada (Johnson, B.S, 1995:421). Menurut Maramis (1998:119) halusinasi 
adalah pencerapan tanpa adanya rangsang apa pun dari panca indra, di mana 
orang tersebut sadar dan dalam keadaan terbangun yang dapat disebabkan 
oleh psikotik, gangguan fungsional, organik, atau histerik.
 Halusinasi merupakan pengalaman memersepsikan yang terjadi tanpa 
adanya stimulus sensori eksternal yang meliputi lima perasaan (penglihatan, 
pendengaran, pengecapan, penciuman, perabaan), akan tetapi yang paling 
umum adalah halusinasi pendengaran dan halusinasi pendengaran (Boyd, M.A. 
dan Nihart, M.A., 1998: 303; Rawlins, R.P. dan Heacock, P.E, 1988 : 198). 
Menurut Carpenito, L.J. (1998: 363) perubahan persepsi sensori halusinasi 
merupakan keadaan di mana individu atau kelompok mengalami atau berisiko 
mengalami suatu perubahan dalam jumlah, pola, atau interpretasi stimulus 
yang datang. Sementara itu, menurut pendapat lain halusinasi merupakan 
persepsi sensori yang palsu yang terjadi tanpa adanya stimulus eksternal, 
yang dibedakan dari distorsi dan ilusi yang merupakan kekeliruan persepsi 
terhadap stimulus yang nyata dan pasien mengganggap halusinasi sebagai 
suatu yang nyata (Kusuma, W, 1997: 284). 
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 Menurut Carpenito, L.J. (1998: 363) ; Townsend, M.C. (1998: 156); dan 
Stuart, G.W. dan Sundeen, S.J. (1998: 328–329) perubahan persepsi sensori 
halusinasi sering ditandai dengan adanya hal-hal berikut.

Data Subjektif
 1. Tidak mampu mengenal waktu, orang, dan tempat.
 2. Tidak mampu memecahkan masalah.
 3. Mengungkapkan adanya halusinasi (misalnya mendengar suara-suara 

atau melihat bayangan).
 4. Mengeluh cemas dan khawatir.

Data Objektif
 1. Apatis dan cenderung menarik diri.
 2. Tampak gelisah, perubahan perilaku dan pola komunikasi, kadang 

berhenti berbicara seolah-olah mendengarkan sesuatu.
 3. Menggerakkan bibirnya tanpa menimbulkan suara.
 4. Menyeringai dan tertawa yang tidak sesuai.
 5. Gerakan mata yang cepat.
 6. Pikiran yang berubah-ubah dan konsentrasi rendah.
 7. Respons-respons yang tidak sesuai (tidak mampu berespons terhadap 

petunjuk yang kompleks).

Data yang Perlu Dikaji
 1. Tidak tahan terhadap kontak yang lama.
 2. Tidak konsentrasi dan pikiran mudah beralih saat bicara.
 3. Tidak ada kontak mata.
 4. Ekspresi wajah murung, sedih.
 5. Tampak larut dalam pikiran dan ingatannya sendiri.
 6. Kurang aktivitas.
 7. Tidak komunikatif.
 8. Merusak diri sendiri.
 9. Ekspresi malu.
 10. Menarik diri dari hubungan sosial.
 11. Tidak mau makan dan tidak tidur.
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Diagnosis Keperawatan

 1. Isolasi sosial menarik diri.
  Intervensi:
  Tindakan keperawatan untuk pasien.  
  Tujuan: Setelah tindakan keperawatan, pasien mampu:

a. membina hubungan saling percaya;
b. menyadari penyebab isolasi sosial;
c. berinteraksi dengan orang lain.

  Tindakan
a. Membina hubungan saling percaya.
 Tindakan yang harus dilakukan dalam membina hubungan saling 

percaya adalah sebagai berikut.
• Mengucapkan salam setiap kali berinteraksi dengan pasien.
• Berkenalan dengan pasien: perkenalkan nama dan nama panggilan  

yang Saudara sukai, serta tanyakan nama dan nama panggilan 
pasien.

• Menanyakan perasaan dan keluhan pasien saat ini.
• Buat kontrak asuhan: apa yang Saudara akan lakukan bersama 

pasien, berapa lama akan dikerjakan, dan tempatnya di mana.
• Jelaskan bahwa Saudara akan merahasiakan informasi yang 

diperoleh untuk kepentingan terapi.
• Setiap saat tunjukkan sikap empati terhadap pasien.
• Penuhi kebutuhan dasar pasien bila memungkinkan.
• Untuk membina hubungan saling percaya pada pasien isolasi sosial 

kadang-kadang perlu waktu yang lama dan interaksi yang singkat 
dan sering, karena tidak mudah bagi pasien untuk percaya pada 
orang lain. Untuk itu sebagai perawat harus konsisten bersikap 
terapeutik kepada pasien. Selalu penuhi janji adalah salah satu 
upaya yang dapat dilakukan. Pendekatan yang konsisten akan 
membuahkan hasil. Bila pasien sudah percaya pada perawat 
program asuhan keperawatan lebih mungkin dilaksanakan. 

b. Membantu pasien mengenal penyebab isolasi sosial.
 Langkah-langkah untuk melaksanakan tindakan ini adalah sebagai 

berikut.
•	 Menanyakan pendapat pasien tentang kebiasaan berinteraksi 

dengan orang lain.
•	 Menanyakan apa yang menyebabkan pasien tidak ingin 

berinteraksi dengan orang lain.
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c. Membantu pasien mengenal keuntungan berhubungan dengan orang 
lain. Dilakukan dengan cara mendiskusikan keuntungan bila pasien 
memiliki banyak teman dan bergaul akrab dengan mereka.

d. Membantu pasien mengenal kerugian tidak berhubungan.
 Dilakukan dengan cara berikut ini.

•	 Mendiskusikan kerugian bila pasien hanya mengurung diri dan 
tidak bergaul dengan orang lain.

•	 Menjelaskan pengaruh isolasi sosial terhadap kesehatan fisik 
pasien.

e. Membantu pasien untuk berinteraksi dengan orang lain secara 
bertahap.

 Perawat tidak mungkin secara drastis mengubah kebiasaan pasien 
dalam berinteraksi dengan orang lain, karena kebiasaan tersebut 
telah terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, 
perawat dapat melatih pasien berinteraksi secara bertahap. Mungkin 
pada awalnya pasien hanya akan akrab dengan perawatnya saja, 
tetapi setelah itu perawat harus membiasakan pasien untuk dapat 
berinteraksi secara bertahap dengan orang-orang di sekitarnya.

 Secara rinci tahapan dalam melatih pasien berinteraksi adalah sebagai 
berikut. 
• Beri kesempatan pasien mempraktikkan cara berinteraksi dengan 

orang lain yang dilakukan di hadapan perawat.
• Mulailah bantu pasien berinteraksi dengan satu orang (pasien, 

perawat, atau keluarga).
• Bila pasien sudah menunjukkan kemajuan, tingkatkan jumlah 

interaksi dengan dua, tiga, empat orang, dan seterusnya.
• Beri pujian untuk setiap kemajuan interaksi yang telah dilakukan 

oleh pasien.
• Siap mendengarkan ekspresi perasaan pasien setelah berinteraksi 

dengan orang lain. Mungkin pasien akan mengungkapkan 
keberhasilan atau kegagalannya. Beri dorongan terus-menerus 
agar pasien tetap semangat meningkatkan interaksinya.

 2. Gangguan alam perasaan

Depresi
Gangguan alam perasaan, mania, atau depresi dapat dijelaskan dengan 
berbagai teori maupun model yang mengidentifikasi faktor predisposisi dan 
presipitasi.
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 Faktor predisposisi yang dikemukakan oleh Stuart dan Sundeen (1987, 
hlm. 441) adalah faktor genetik, teori agresi terbalik pada diri sendiri, teori 
kehilangan, belajar ketidakberdayaan, dan perilaku biologi.
 Faktor presipitasi adalah kehilangan, kejadian dalam kehidupan, konflik 
peran, dan perubahan fisiologis.
 Kedaruratan pada gangguan alam perasaan berfokus pada keadaan 
“sindrom mania” dan “sindrom depresi mayor”. Secara umum intervensi 
ditujukan untuk menjaga keselamatan klien, misalnya pada mania terdapat 
kelelahan dan bahaya kecelakaan, sedangkan pada depresi kebutuhan dasar 
seperti makanan, minuman, dan kebersihan diri merupakan fokus utama. 
Semua keadaan tersebut dapat berakibat fatal bagi klien.
 Asuhan keperawatan yang komprehensif dengan pendekatan proses 
keperawatan, keadaan kedaduratan akan dapat ditanggulangi dan asuhan 
dilanjutkan untuk tingkat pemulihan dan pemeliharaan.

Gangguan Alam Perasaan (Mania dan Depresi Berat)
Rentang respons emosi individu dapat berfluktuasi dalam rentang respons 
emosi dari adaptif sampai maladaptif. Respons emosi mania dan depresi 
merupakan emosi yang maladaptif.

Respons adaptif     Respon maladaptif

Reponsif Reaksi 
kehilangan 
yang wajar

Reaksi 
kehilangan 

yang 
memanjang

Mania/depresi

Gambar 4.2 Rentang respons emosi (Stuart dan Sundeen, 1987, hlm. 438).

 Respons emosi yang responsif adalah keadaan individu yang terbuka 
dan sadar akan perasaannya, dapat berpartisipasi dengan dunia eksternal 
dan internal.
 Reaksi kehilangan yang wajar adalah reaksi yang dialami oleh setiap 
orang jika menghadapi kehilangan, misalnya: bersedih, berhenti kegiatan 
sehari-hari, berfokus pada diri sendiri, dan berlangsung tidak lama.
 Supresi merupakan tahap awal respons maladaptif, individu menyangkal 
perasaannya dan menekan atau menginternalisasi semua aspek perasaan 
terhadap lingkungan. Supresi yang menunjang akan mengganggu fungsi 
individu secara efektif. Gejala yang terlihat adalah bermusuhan, kesedihan 
yang berlebihan, tidak mampu mengekspresikan perasaan, dan rendah diri.
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 Mania dan depresi merupakan respons emosi maladapatif berat dan 
dapat dikenal melalui intensitas, rembetan, terus-menerus, dan pengaruhnya 
pada fungsi sosial dan fisik individu. Istilah depresi dipakai untuk tanda atau 
gejala keadaan klinik sesungguhnya.
 Gangguan alam perasaan menurut DSM-III-R, dibagi dalam dua kategori 
(Dikutip dari Wilson dan Kneisl, 1987, hlm. 428) yaitu sebagai berikut.

 1. Gangguan bipolar.
a. Gangguan bipolar (campuran, maniak, depresi).
b. Siklotimia.

 2. Gangguan depresi.
a. Major depredi (satu episode, berulang).
b. Disritmia.

 Pengertian tentang pembagian diagnosis ini akan membantu perawat 
untuk mengantisipasi keadaan kedaruratan pada diagnosis tertentu.

Gejala. Gangguan depresi ditandai perasaan sedih yang berlebihan, murung, 
tidak bersemangat, merasa tidak berharga, merasa kosong, dan tidak ada 
harapan. Berpusat pada kegagalan dan menuduh diri, juga sering disertai 
ide dan pikiran bunuh diri. Klien tidak berminat pada pemeliharaan diri dan 
aktivitas sehari-hari.
 Gangguan mania ditandai oleh perasaan hati yang meningkat, meluas, 
dan mudah tersinggung. Klien tidak mengenal lelah, hiperaktif, dan pada 
keadaan yang berat disertai panik yaitu perilaku yang tidak terkontrol. 

Halusinasi/Waham
Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa di mana pasien mengalami 
perubahan sensori persepsi; merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, 
pengecapan, perabaan, atau penghiduan. Pasien merasakan stimulus yang 
sebetulnya tidak ada.  
 Pada proses pengkajian, data penting yang perlu didapatkan adalah 
sebagai berikut.

 1. Jenis halusinasi.
  Berikut adalah jenis-jenis halusinasi, data objektif, dan subjektifnya. 

Data objektif dapat dikaji dengan cara mengobservasi perilaku pasien, 
sedangkan data subjektif dapat dikaji dengan melakukan wawancara 
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dengan pasien. Melalui data ini perawat dapat mengetahui isi halusinasi 
pasien.

Jenis Halusinasi Data Objektif Data Subjektif
Halusinasi dengar/suara • Bicara atau tertawa sendiri.

• Marah-marah tanpa sebab.
• Menyendengkan telinga ke 

arah tertentu.
• Menutup telinga.

• Mendengar suara-suara atau 
kegaduhan.

• Mendengar suara yang 
mengajak bercakap-cakap.

• Mendengar suara menyuruh 
melakukan sesuatu yang 
berbahaya.

Halusinasi penglihatan • Menunjuk ke arah tertentu.
• Ketakutan pada sesuatu yang 

tidak jelas.

Melihat bayangan, sinar, bentuk 
geometris, bentuk cartoon, melihat 
hantu atau monster.

Halusinasi penghidu • Menghidu seperti sedang 
membaui bau-bauan tertentu.

• Menutup hidung.

Membaui bau-bauan seperti bau 
darah, urine, feses, kadang-kadang 
bau tersebut menyenangkan.

Halusinasi pengecapan • Sering meludah
• Muntah

Merasakan rasa seperti darah, 
urine, atau feses.

Halusinasi perabaan Menggaruk-garuk permukaan 
kulit.

• Mengatakan ada serangga di 
permukaan kulit.

• Merasa seperti tersengat 
listrik.

 2. Isi halusinasi.
  Data tentang isi halusinasi dapat diketahui dari hasil pengkajian tentang 

jenis halusinasi (lihat nomor 1 di atas).  
 3. Waktu, frekuensi, dan situasi yang menyebabkan munculnya 

halusinasi.  
  Perawat juga perlu mengkaji waktu, frekuensi, dan situasi munculnya 

halusinasi yang dialami oleh pasien. Kapan halusinasi terjadi? Apakah 
pagi, siang, sore, atau malam? Jika mungkin jam berapa? Frekuensi 
terjadinya apakah terus-menerus atau hanya sekali-sekali? Apakah situasi 
terjadinya saat sendiri, atau setelah terjadi kejadian tertentu. Hal ini 
dilakukan untuk menentukan intervensi khusus pada waktu terjadinya 
halusinasi, menghindari situasi yang menyebabkan munculnya halusinasi 
sehingga pasien tidak larut dengan halusinasinya. Dengan mengetahui 
frekuensi terjadinya halusinasi dapat direncanakan frekuensi tindakan 
untuk mencegah terjadinya halusinasi. 

 4. Respons halusinasi.
  Untuk mengetahui apa yang dilakukan pasien ketika halusinasi tersebut 

muncul. Perawat dapat menanyakan pada pasien hal yang dirasakan 
atau dilakukan saat halusinasi timbul. Perawat dapat juga menanyakan 
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kepada keluarga atau orang terdekat dengan pasien. Selain itu, dapat 
juga dengan mengobservasi perilaku pasien saat halusinasi timbul.

Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan ditetapkan berdasarkan data subjektif dan objektif 
yang ditemukan pada pasien.

Intervensi

 1. Tindakan Keperawatan untuk Pasien
  Tujuan tindakan untuk pasien meliputi:

a. pasien mengenali halusinasi yang dialaminya.
b. pasien dapat mengontrol halusinasinya.
c. pasien mengikuti program pengobatan secara optimal.

  Tindakan Keperawatan:
a. Membantu pasien mengenali halusinasi.
 Untuk membantu pasien mengenali halusinasi, perawat dapat  

berdiskusi dengan pasien tentang isi halusinasi (apa yang didengar/
dilihat), waktu terjadi halusinasi, frekuensi terjadinya halusinasi, 
situasi yang menyebabkan halusinasi muncul dan respons pasien 
saat halusinasi muncul.

b. Melatih pasien mengontrol halusinasi. Untuk membantu pasien agar 
mampu mengontrol halusinasi perawat dapat melatih pasien dengan 
empat cara yang sudah terbukti dapat mengendalikan halusinasi. 
Keempat cara tersebut adalah sebagai berikut.
•	 Menghardik halusinasi.
 Menghardik halusinasi adalah upaya mengendalikan diri 

terhadap halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul. 
Pasien dilatih untuk mengatakan tidak terhadap halusinasi yang 
muncul atau tidak mempedulikan halusinasinya. Kalau ini dapat 
dilakukan, pasien akan mampu mengendalikan diri dan tidak 
mengikuti halusinasi yang muncul. Mungkin halusinasi tetap ada 
namun dengan kemampuan ini pasien tidak akan larut untuk 
menuruti apa yang ada dalam halusinasinya.

 Tahapan tindakan meliputi:
1) menjelaskan cara menghardik halusinasi;
2) memperagakan cara menghardik;
3) meminta pasien memperagakan ulang;
4) memantau penerapan cara ini, menguatkan perilaku pasien. 
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•	 Bercakap-cakap dengan orang lain.
 Untuk mengontrol halusinasi dapat juga dengan bercakap-cakap 

dengan orang lain. Ketika pasien bercakap-cakap dengan orang 
lain, maka terjadi distraksi; fokus perhatian pasien akan beralih 
dari halusinasi ke percakapan yang dilakukan dengan orang 
lain tersebut. Oleh karena itu, salah satu cara yang efektif untuk 
mengontrol halusinasi adalah dengan bercakap-cakap dengan 
orang lain.

•	 Melakukan aktivitas yang terjadwal.
 Untuk mengurangi risiko halusinasi muncul lagi adalah dengan 

menyibukkan diri dengan aktivitas yang teratur. Dengan 
beraktivitas secara terjadwal, pasien tidak akan mengalami 
banyak waktu luang sendiri yang sering kali mencetuskan 
halusinasi. Untuk itu pasien yang mengalami halusinasi bisa 
dibantu untuk mengatasi halusinasinya dengan cara beraktivitas 
secara teratur dari bangun pagi sampai tidur malam, tujuh hari 
dalam seminggu.

 Tahapan intervensinya adalah:
1) menjelaskan pentingnya aktivitas yang teratur untuk 

mengatasi halusinasi;
2) mendiskusikan aktivitas yang biasa dilakukan oleh pasien;
3) melatih pasien melakukan aktivitas;
4) menyusun jadwal aktivitas sehari-hari sesuai dengan aktivitas 

yang telah dilatih. Upayakan pasien mempunyai aktivitas dari 
bangun pagi sampai tidur malam, 7 hari dalam seminggu;

5) memantau pelaksanaan jadwal kegiatan; 
6) memberikan penguatan terhadap perilaku pasien yang 

positif. 
• Menggunakan obat secara teratur.
 Agar mampu mengontrol halusinasi, pasien juga harus dilatih 

untuk menggunakan obat secara teratur sesuai dengan program. 
Pasien gangguan jiwa yang dirawat di rumah sering kali mengalami 
putus obat sehingga akibatnya pasien mengalami kekambuhan. 
Bila kekambuhan terjadi, maka untuk mencapai kondisi seperti 
semula akan lebih sulit. Oleh karena itu, pasien perlu dilatih 
menggunakan obat sesuai program dan berkelanjutan. 

 Berikut ini tindakan keperawatan agar pasien patuh menggunakan 
obat:
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1) jelaskan guna obat;
2) jelaskan akibat bila putus obat;
3) jelaskan cara mendapatkan obat/berobat;
4) jelaskan cara menggunakan obat dengan prinsip 5 benar 

(benar obat, benar pasien, benar cara, benar waktu, benar 
dosis).

Tingkah Laku Bunuh Diri
Pendahuluan

Bunuh diri adalah tindakan agresif yang merusak diri sendiri dan dapat 
mengakhiri kehidupan. Di Amerika Serikat, dilaporkan 25.000 tindakan 
bunuh diri setiap tahun (Wison dan Kneisl, 1988, hlm. 786), dan merupakan 
penyebab kematian kesebelas. Rasio kejadian bunuh diri antara pria dan 
wanita adalah tiga berbanding satu (Stuart dan Sundeen, 1987, hlm. 487). 
Pada usia remaja, bunuh diri merupakan penyebab kematian kedua (Leahey 
dan Wright, 1987, hlm. 79). Menurut Payitno (1983) tindakan bunuh diri di 
Jakarta 2,3 per 100.000 penduduk.
 Lebih lanjut Stuart dan Sundeen (1987, hlm. 488), mengidentifikasi 
faktor yang menyebabkan bunuh diri antara lain perceraian, pengangguran, 
dan isolasi sosial. Tishler’s 1981 (dikutip oleh Leahey dan Wright, 1987, hlm. 
81) melalui penelitiannya telah mengidentifikasi motivasi remaja melakukan 
percobaan bunuh diri, yaitu 51% masalah dengan orang tua, 30% dengan 
lawan jenis, 30% masalah sekolah, dan 16% masalah dengan saudara.
 Bunuh diri merupakan kedaruratan psikiatri karena klien berada dalam 
keadaan stres yang tinggi dan menggunakan koping yang maladaptif. Selain 
itu, bunuh diri merupakan tindakan merusak integritas diri atau mengakhiri 
kehidupan. Situasi gawat pada bunuh diri adalah saat ide bunuh diri timbul 
secara berulang tanpa rencana yang spesifik untuk bunuh diri. Oleh karena itu, 
perawat memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mencegah 
terjadinya bunuh diri. Sekali individu berhasil bunuh diri, maka asuhan 
keperawatan sudah terlambat dan tidak diperlukan.
 Pada kenyataannya, klien yang melakukan tindakan bunuh diri 
mendapat pertolongan untuk menyelamatkan hidupnya di unit gawat darurat. 
Asuhan keperawatan jarang berfokus pada masalah yang menyebabkan klien 
melakukan bunuh diri. 
 Rentang sehat-sakit dapat dipakai untuk menggambarkan respons 
adaptif sampai respons maladaptif pada bunuh diri (lihat Gambar 4.3).
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Respon adaptif     Respon Maladaptif

Menghargai 
diri

Berani ambil 
ririko dalam 

mengembangkan 
diri

Merusak diri 
sendiri secara 
tidak langsung

Bunuh diri

Gambar 4.3 Rentang menghargai–merusak diri (Stuart dan Sundeen, 1987, hlm.484).

 Dalam kehidupan, individu selalu menghadapi masalah atau stresor. 
Respons individu terhadap stresor tergantung pada kemampuan masalah 
yang dimiliki serta tingkat stres yang dialami. Individu yang sehat senantiasa 
berespons secara maladaptif dengan menggunakan koping bunuh diri.
 Beck, Rawlins, dan Williams (1984, hlm. 499) mengemukakan bahwa 
individu berharapan. Rentang harapan putus harapan merupakan rentang 
adaptif maladaptif (lihat Gambar 2).
 Individu putus harapan menunjukkan perilaku yang tidak berdaya, 
putus asa, apatis, kehilangan, ragu-ragu, sedih, depresi, serta yang paling 
berat adalah bunuh diri.

Ketidakberdayaan, keputusasaan, apatis. Individu yang tidak berhasil 
memecahkan masalah akan meninggalkan masalah karena merasa tidak 
mampu, seolah-olah koping yang biasa bermanfaat sudah tidak berguna 
lagi. Harga diri rendah, apatis, dan tidak mampu mengembangkan koping 
yang baru serta yakin tidak ada yang membantu.

Kehilangan, ragu-ragu. Individu mempunyai cita-cita terlalu tinggi dan 
tidak realistis akan merasa gagal dan kecewa jika cita-citanya tidak tercapai. 
Demikian pula jika individu kehilangan sesuatu yang sudah dimiliki, misalnya 
kehilangan pekerjaan dan kesehatan, perceraian, dan perpisahan. Individu 
akan merasa gagal, kecewa, dan rendah diri, yang semua dapat berakhir 
dengan bunuh diri.

Depresi. Dapat dicetuskan oleh rasa bersalah atau kehilangan yang ditandai 
dengan kesedihan dan rendah diri. Banyak teori yang menjelaskan tentang 
depresi dan semua sepakat keadaan depresi merupakan indikasi terjadinya 
bunuh diri. Individu berpikir tentang bunuh diri pada waktu depresi berat, 
namun tidak mempunyai tenaga untuk melakukannya. Biasanya bunuh diri 
terjadi pada saat individu keluar dari keadaan depresi berat.
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Bunuh diri. Adalah tindakan agresif yang langsung terhadap diri sendiri untuk 
mengakhiri kehidupan. Keadaan ini didahului oleh respons maladaptif yang 
telah disebutkan sebelumnya. Bunuh diri mungkin merupakan keputusan 
terakhir dari individu untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Tabel 4.1 Rentang harapan–putus harapan (Beck, dkk., 1984, hlm 499).

Respons adaptif  Respons maladaptif

Harapan 
• Yakin
• Percaya
• Inspirasi
• Tetap hati

Putus harapan
• Tidak berdaya
• Putus asa
• Apatis
• Gagal dan kehilangan
• Ragu-ragu
• Sedih
• Depresi
• Bunuh diri

Faktor Risiko Tingkah Laku Bunuh Diri

Mengapa individu terdorong untuk melakukan bunuh diri? Banyak pendapat 
tentang penyebab atau alasan termasuk hal-hal berikut.

 1. Kegagalan untuk adaptasi sehingga tidak dapat menghadapi stres.
 2. Perasaan terisolasi, dapat terjadi karena kehilangan hubungan 

interpersonal atau gagal melakukan hubungan yang berarti.
 3. Perasaan marah atau bermusuhan. Bunuh diri dapat merupakan 

hukuman pada diri sendiri.
 4. Cara untuk mengakhiri keputusasaan.
 5. Tangisan minta tolong.

 Stuart dan Sundeen (1987, hlm. 488), mengemukakan faktor risiko 
tingkah laku bunuh diri (lihat Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Faktor risiko tingkah laku bunuh diri (Stuart dan Sundeen, 1987, hlm. 488).

Faktor Risiko Tinggi Risiko Rendah
Umur 45 tahun dan remaja 25–45 tahun dan <12 tahun
Jenis Laki-laki Perempuan
Status kawin Cerai, pisah, janda/duda Kawin
Jabatan Professional Pekerjaan kasar
Pengangguran Pekerja Pekerjaan
Penyakit fisik Kronik, terminal Tidak ada yang serius
Gangguan mental Depresi, halusinasi Gangguan kepribadian
Pemakaian obat dan alkohol Ketergantungan Tidak 
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 Sebagai tambahan dari faktor dan penyebab terjadinya bunuh diri, Cook 
dan Fontaine (1987) menerangkan penyebab bunuh diri dari masing-masing 
golongan umur (Tabel 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6).

Tabel 4.3 Penyebab bunuh diri pada anak *)

1. Pelarian.
2. Situasi keluarga yang kacau.
3. Perasaan tidak sayang atau selalu dikritik.
4. Gagal sekolah.
5. Takut atau dihina di sekolah.
6. Kehilangan orang yang dicintai.
7. Dihukum orang lain.

*) Sumber : Hafen dan Frandsen 1985, dikutip oleh Cook dan Fontaine, 1987, hlm. 518.

Tabel 4.4 Penyebab bunuh diri pada remaja *)

1. Hubungan interpersonal yang tidak bermakna.
2. Sulit mempertahankan hubungan interpersonal.
3. Pelarian dari penganiayaan fisik atau pemerkosaan.
4. Perasaan tidak dimengerti orang lain.
5. Kehilangan orang yang dicintai.
6. Keadaan fisik.
7. Masalah dengan orang tua.
8. Masalah seksual.
9. Depresi.

*) Sumber : Hafen dan Frandsen 1985, dikutip oleh Cook dan Fontaine, 1987, hlm. 518.

Tabel 4.5 Penyebab bunuh diri pada mahasiswa *)

1. Self  ideal terlalu tinggi.
2. Cemas akan tugas akademik yang banyak.
3. Kegagalan akademik berarti kehilangan penghargaan dan kasih sayang orang tua.
4. Kompetisi untuk sukses.

*) Sumber : Hendlin 1982, dikutip oleh Cook dan Fontaine, 1987, hlm. 518.

Tabel 4.6 Penyebab bunuh diri pada usia lanjut *)

1. Perubahan status dari mandiri ke tergantung.
2. Penyakit yang menurunkan kemampuan berfungsi.
3. Perasaan tidak berarti di masyarakat.
4. Kesepian dan isolasi sosial.
5. Kehilangan ganda (sperti pekerjaan, kesehatan, pasangan).
6. Sumber hidup berkurang.

*) Sumber : Hendlin 1982, dikutip oleh Cook dan Fontaine, 1987, hlm. 518.
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Pernyataan yang Salah tentang Bunuh Diri (Mitos)

Banyak pernyataan yang salah tentang bunuh diri yang harus diketahui 
perawat dalam meberikan asuhan keperawatan pada klien dengan tingkah 
laku bunuh diri, di antaranya adalah sebagai berikut.

 1. Ancaman bunuh diri hanya cara individu untuk menarik perhatian dan 
tidak perlu dianggap serius. Semua perilaku bunuh diri harus dianggap 
serius.

 2. Bunuh diri tidak memberi tanda. Delapan dari 10 individu memberi 
tanda secara verbal atau perilaku sebelum melakukan percobaan bunuh 
diri.

 3. Berbahaya membicarakan pikiran bunuh diri pada klien. Hal yang paling 
penting dalam perencanaan keperawatan adalah pengkajian yang akurat 
tentang rencana bunuh diri klien.

 4. Kecenderungan bunuh diri adalah keturunan. Tidak ada data dan hasil 
riset yang membantu pendapat ini karena pola perilaku bunuh diri 
bersifat individual.

Perilaku Kekerasan
Asuhan Keperawatan pada Amuk/Perilaku Kekerasan 
Konsep dasar awal saat membahas perilaku kekerasan, tidak bisa dilepaskan 
dari pembahasan tentang amuk. Kondisi ini merupakan salah satu dari 
bentuk kegawatdaruratan psikiatri.  PPDGJ-1 melukiskan amuk sebagai 
“suatu keadaan yang dapat timbul secara mendadak atau didahului tindakan 
ritualistik atau meditasi pada seseorang (biasanya pria), yang masuk dalam 
suatu kesadaran yang menurun atau berkabut (trance-like state), tanpa 
dasar epilepsi. Dalam keadaan itu ia akan bangkit dan bertindak agresif. 
Agresivitas ini ditunjukkan kepada orang, hewan, atau benda di sekitarnya. 
Setelah beberapa waktu individu menjadi tenang kembali. Kesadarannya 
mencapai taraf biasa lagi. Setelah kejadian tersebut ia tidak ingat sebagian 
atau seluruhnya akan peristiwa tersebut, dibuat tidak berdaya, kadang-
kadang melukai diri sendiri atau kehabisan tenaga”.
 Tidak jarang seseorang mengamuk karena suatu sindrom otak organik 
atau karena suatu psikosa. Penyebab amuk biasanya psikogenik. Rasa malu 
memegang peranan penting. Dalam periode “meditasi” individu tersebut 
makin lama makin tegang, rasa malu makin bertambah dan rasa harga diri 
dirasakan hancur, dipengaruhi oleh adat istiadat serta norma-norma dan 
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nilai-nilai setempat. Ketegangan memuncak dan tidak dapat ditahan lagi, ia 
tidak melihat jalan keluar lagi dan ia meledak serta menjadi “mata gelap”.

Contoh: penulis pernah mewawancarai seorang di lembaga permasyarakatan 
yang dalam keadaan amuk telah membunuh lima orang. Menurut ceritanya ia 
dibuat malu di hadapan banyak orang sewaktu ia sedang berjualan di pasar. 
Ia segera kembali pulang dan di rumahnya ia diam saja sambil memikirkan 
kejadian tersebut. Makin lama menjadi makin tegang. Kepalanya terasa panas 
dan ia keluar untuk berjalan-jalan. Secara “kebetulan” ia melewati rumah 
orang yang membuatnya ia malu. Ketegangannya memuncak. Ia masih ingat 
saat ia mengetuk pintu, setelah pintu dibuka ia menjadi “mata gelap” dan 
baru ingat kembali saat ia sudah ditahan oleh polisi.
 
Amuk sebenarnya merupakan suatu variasi reaksi disosiasi karena pengaruh 
kebudayaan yang besar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa suatu 
kebudayaan dengan pembatasan-pembatasan yang keras terhadap anak remaja 
dan orang dewasa, tetapi mengijinkan anak-anak kecil mengekspresikan 
emosi agresi mereka, lebih mudah menimbulkan reaksi-reaksi psikopatologik 
jenis amuk.
 Selanjutnya, pembahasan akan lebih difokuskan pada masalah 
keperawatan terhadap perilaku kekerasan yang dialami oleh pasien dan 
menjadi fokus perhatian penanganan karena merupakan salah satu bentuk 
kegawatdaruratan psikiatri/krisis.
 Asuhan keperawatan perilaku kekerasan terdiri atas hal-hal berikut.

 1. Manajemen krisis: asuhan keperawatan saat terjadi kekerasan.
 2. Manajemen perilaku kekerasan: asuhan keperawatan yang bertujuan 

melatih klien  untuk mengontrol perilaku kekerasannya.
 3. Pendidikan kesehatan tentang manajemen PK.

Kronologi Terjadinya Kekerasan

Emosi: “Kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan 
dengan objek tertentu dalam lingkungannya (William James)”
 “Suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi 
sebagai penyesuaian dari dalam (inner adjustment) terhadap lingkungan 
untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan (Crow & Crow???)
 Tingkah laku emosional, terdiri atas hal-hal berikut.

 1. Marah: orang bergerak menentang sumber frustrasi.
 2. Takut: orang bergerak meninggalkan sumber frustrasi.
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 3. Cinta: orang bergerak menuju sumber kesenangan.
 4. Depresi: orang menghentikan respons-respons terbukanya dan 

mengalihkan emosi ke dalam dirinya sendiri.

Marah

 1. Perasaan jengkel yang timbul sebagai respons terhadap kecemasan/
kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dirasakan sebagai ancaman (Stuart 
dan Sundeen).

 2. Normal bagi tiap individu.
 3. Manifestasi perilaku berfluktuasi sepanjang rentang adaptif dan 

maladaptif.

Adaptif       Maladaptif

Asertif Frustasi Pasif Agresif Kekerasan

 Gambar 4.4 Rentang respons marah.

Asertif

“Kemampuan dengan secara meyakinkan dan nyaman mengekspresikan 
pikiran dan perasaan diri dengan tetap menghargai hak orang lain (Adler, 
dkk)”
 Kemampuan asertif antara lain sebagai berikut.

 1. Berbicara jelas.
 2. Mampu menghadapi manipulasi pihak lain tanpa menyakiti hatinya.
 3. Membuka diri dari kritik.

“Asertif berbeda dengan pasif dan agresif”
Komunikator yang pasif melepaskan haknya dan agresif melanggar hak 
orang lain (Lindberg, ???). Kegagalan yang menimbulkan frustrasi dapat 
menimbulkan respons pasif dan melarikan diri/respons melawan dan 
menantang. 

Agresif

 1. Memperlihatkan permusuhan, keras dan menuntut, mendekati orang lain 
dengan ancaman, memberi kata-kata ancaman tanpa niat melukai.
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 2. Umumnya klien masih dapat mengontrol perilaku untuk tidak melukai 
orang lain. Respons melawan dan menantang merupakan respons 
maladaftif: agresif-kekerasan.

Kekerasan

 1. Sering juga disebut gaduh-gelisah/amuk.
 2. Ditandai dengan menyentuh orang lain secara menakutkan, memberi 

kata-kata ancaman disertai melukai pada tingkat ringan, dan yang 
paling berat adalah melukai/merusak secara serius.

 3. Klien tidak mampu mengendalikan diri.

Faktor predisposisi dari kekerasan adalah sebagai berikut.

 1. Psikologis, kegagalan yang dialami dapat menimbulkan frustrasi yang 
kemudian dapat timbul agresif atau amuk. Masa anak-anak yang tidak 
menyenangkan yaitu perasaan ditolak, dihina, dianiaya, atau saksi 
penganiayaan.

 2. Perilaku, reinforcement yang diterima pada saat melakukan kekerasan, 
sering mengobservasi kekerasan di rumah atau di luar rumah, semua 
aspek ini menstimulasi individu mengadopsi perilaku kekerasan.

 3. Sosial budaya, budaya tertutup dan membalas secara diam (pasif agresif) 
dan kontrol sosial yang tidak pasti terhadap pelaku kekerasan akan 
menciptakan seolah-olah perilaku kekerasan diterima (permisive).

 4. Bioneurologis, banyak pendapat bahwa kerusakan sistem limbik, lobus 
frontal, lobus temporal, dan ketidakseimbangan neurotransmiter turut 
berperan dalam terjadinya perilaku kekerasan.

 Faktor presipitasi dari kekerasan dapat bersumber dari klien, 
lingkungan, atau interaksi dengan orang lain. Kondisi klien seperti kelemahan 
fisik (penyakit fisik), keputusasaan, ketidakberdayaan, kurang percaya diri 
dapat menjadi penyebab perilaku kekerasan. Demikian pula dengan situasi 
lingkungan yang ribut, padat, kritikan yang mengarah pada penghinaan, 
kehilangan orang yang dicintai/pekerjaan, dan kekerasan merupakan faktor 
penyebab yang lain. Interaksi sosial yang provokatif dan konflik dapat pula 
memicu perilaku kekerasan.

Tabel 4.7 Perbandingan perilaku pasif, asertif, dan agresif.

Perilaku Pasif Asertif Agresif
Isi pembicaraan Negatif menghina diri Positif menghargai diri Berlebihan menghina
Tekanan suara Tenang, lemah, 

merengek
Berirama Keras menuntut
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Perilaku Pasif Asertif Agresif
Postur Membungkuk, kepala 

tunduk
Tegak, relaks Tegang, condong ke 

depan
Jarak personel Membolehkan invasi Mempertahankan jarak 

aman
Invasi ke orang lain

Penampilan Loyo Siap melaksanakan Mengancam 
Kontak mata Sedikit/tidak ada kontak 

mata
Mempertahankan sesuai 
hubungan

Melotot

Tabel 4.8 Perbandingan perilaku pasif, asertif, dan agresif.

Perilaku Pasif Asertif Agresif

Isi pembicaraan Negatif menghina 
diri

Positif menghargai 
diri

Berlebihan 
menghina

Tekanan suara Tenang, lemah, 
merengek

Berirama Keras menuntut

Postur Membungkuk, 
kepala tunduk

Tegak, relaks Tegang condong 
ke depan

Jarak personil Membolehkan 
invasi

Mempertahankan 
jarak aman

Invasi ke orang 
lain

Penampilan Loyo Siap melaksanakan Mengancam

Kontak mata Sedikit/tidak ada 
kontak mata

Mempertahankan 
sesuai hubungan

Melotot

Devaluasi diri

Rasa bersalah Ansietas

Bermusuhan

Ekspresi eksternal Ekspresi internal

Perilaku tidak 
konstruktif

Perilaku agresif Tidak asertif Merusak diri

Gambar 4.5 Model ekspresi marah.
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 Teori-teori yang terkait dengan kejadian perilaku kekerasan adalah 
sebagai berikut.

 1. Teori Genetik.
a. Faktor genetik banyak berpengaruh pada masalah pemusatan 

perhatian dan agresif pada anak-anak (Hudziak, Rudiger, Neale, 
Health, dan Tood, 2000).

b. Lesch dan Mersdorf (2000) menyebutkan bahwa perilaku agresif 
dipengaruhi oleh gen serotonergik.

 2. Teori-teori Psikososial (Kneisl, Wilson, dan Trigoboff, 2004).
a. Teori Psikoanalitik.
 Menurut Freud (1961), agresif adalah salah satu dari dorongan 

(drive) yang bersifat bawaan yang mempunyai prinsip kesenangan.
b. Teori Psikologikal.
 Agresif kemungkinan terjadi karena kebutuhan dan kekurangan.
c. Teori Sosiokultural.
 Disfungsional keluarga dan budaya

 3. Teori Humanistik.
a. Jika seseorang merasa tidak dihargai, tidak dibutuhkan, maka harga 

diri akan terancam yang dimanifestasikan dengan respons agresif.
b. Jika seseorang tidak adekuat, mereka mulai merasa tidak punya 

harapan untuk diri sendiri dan masa depan sehingga perilaku 
kekerasan dapat ditujukan pada diri sendiri/orang lain.

 4. Teori Perilaku.
a. PK dipelajari ???
b. Peran role model, imitasi perilaku.

 5. Sosial Budaya.
a. Budaya tidak menolerir kekerasan.
b. Marah tidak boleh, ekspresi maladaptif. 
c. Faktor sosial PK:

• kemiskinan;
• gagal perkawinan;
• orang tua tunggal; 
• pengangguran;
• sulit mempertahankan hubungan.

 6. Teori Biologi
  Agresif dipengaruhi neurotransmiter: Gamma Amino Butirat Acid 

(GABA), di mana kondisi GABA menurun akan menyebabkan 
peningkatan agresivitas dan terjadi sebaliknya, norepinefrin, serotonin, 
dopamin, asetilkolin ???
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Risiko Perilaku Kekerasan

Diagnosis medis adalah psikotik akut dan penyalahgunaan zat.
Gejala klinis yang mungkin muncul adalah sebagai berikut.

 1. Riwayat PK.
 2. Tidak cemas saat masuk rumah sakit.
 3. Aktivitas motorik meningkat.
 4. Kurang pengendalian impuls.
 5. Dorongan agresif tinggi.
 6. Bicara keras.
 7. Tegang.
 8. Bermusuhan.
 9. Curiga.
 10. Tidak patuh.
 11. Halusinasi.
 12. Gangguan isi pikir.
 13. Mudah terangsang.
 14. Disorientasi.

 Kondisi lingkungan yang berisiko menimbulkan PK adalah sebagai 
berikut.

 1. Dalam kelompok.
 2. Bising.
 3. Hilangnya privasi.
 4. Inaktif.
 5. Staf tidak berpengalaman.
 6. Persinggungan fisik.
 7. Batasan tidak konsisten.
 8. Adanya norma kekerasan.

Pengkajian
 1. Motorik.

a. Agitasi/pacing (mondar-mandir).
b. Tidak bisa diam. 
c. Menggertakkan rahang. 
d. Napas cepat. 
e. Tiba-tiba diam (katatonia).

 2. Respons verbal.
a. Mengancam objek yang nyata atau imajinasi. 
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b. Minta perhatian secara berlebihan.
c. Bicara keras.
d. Isi pembicaraan: waham curiga.

 3. Afek/emosi.
a. Marah.
b. Bermusuhan. 
c. Ansietas berat. 
d. Mudah tersinggung. 
e. Euforia aneh. 
f. Afek labil. 

 4. Kesadaran.
a. Bingung. 
b. Status mental berubah tiba-tiba. 
c. Disorientasi. 
d. Gangguan memori. 
e. Tidak mampu diarahkan. 

Pohon Masalah

Risiko mencederai: orang lain/lingkungan…(Effect)

Perilaku kekerasan …………(Core Problem)

Gangguan konsep diri: harga diri rendah.. (Causa)
Gangguan proses pikir: waham

Diagnosis Keperawatan

 1. Risiko perilaku kekerasan.
 2. Perilaku kekerasan.
 3. Risiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan merusak lingkungan.

Tujuan umum: klien tidak mencederai diri sendiri, orang lain, dan merusak 
lingkungan.

Tujuan khusus: 
 1. Membina hubungan saling percaya (BHSP).
 2. Dapat mengidentifikasi penyebab PK.
 3. Dapat mengidentifikasi tanda dan gejala PK. 
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 4. Dapat mengidentifikasi PK yang telah/biasa dilakukan.
 5. Dapat mengidentifikasi akibat PK.
 6. Mendiskusikan cara yang konstruktif dalam berespons terhadap marah 

(secara fisik, verbal, sosial, spiritual).
 7. Dapat mendemonstrasikan cara mengontrol marah/PK.
 8. Dapat menggunakan obat dengan benar. 
 9. Mendapatkan dukungan keluarga dalam mengontrol PK.
 10. Mendapatkan perlindungan dari lingkungan untuk mengontrol PK 

(fiksasi/isolasi).

Tindakan Keperawatan

 1. Bina hubungan saling percaya.
a. Salam terapeutik dan empati.
b. Perkenalan.
c. Jelaskan tujuan interaksi.
d. Ciptakan lingkungan yang tenang.
e. Buat kontrak yang jelas.

 2. Beri kesempatan bagi klien untuk mengungkapkan perasaannya. 
 3. Bantu klien untuk mengungkapkan penyebab (orang lain, situasi, diri 

sendiri) perasaan jengkel/kesal.
 4. Anjurkan klien mengungkapkan yang dialami dan dirasakan saat 

jengkel/kesal: tanda-tanda agresif, kekerasan.
a. Observasi tanda perilaku kekerasan pada klien.
b. Simpulkan bersama klien tanda-tanda jengkel/kesal yang dialami 

klien.
 5. Anjurkan klien mengungkapkan perilaku kekerasan yang biasa dilakukan 

klien.
a. Bantu klien mengungkapkan perilaku kekerasan yang biasa dilakukan  

(yang tidak membahayakan).
b. Bicarakan dengan klien: “Apakah dengan cara yang klien lakukan 

masalahnya bisa teratasi.
 6. Bicarakan akibat/kerugian dari cara yang digunakan klien.
 7. Bersama klien menyimpulkan akibat cara yang digunakan klien.
 8. Tanyakan pada klien: “Apakah ia ingin mempelajari cara baru yang 

sehat.”
a. Tanyakan pada klien: “Apakah ia mengetahui cara lain yang 

sehat?”
b. Berikan pujian jika klien mengetahui cara lain yang sehat.
c. Diskusikan dengan klien cara lain yang sehat:
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• secara fisik: tarik napas dalam jika sedang kesal, atau memukul 
bantal/kasur, atau olahraga, atau pekerjaan yang memerlukan 
tenaga;

• secara verbal: katakan bahwa Anda sedang kesal/tersinggung/
jengkel: “Saya kesal Anda berkata seperti itu”, “Saya marah 
karena mama tidak memenuhi keinginan saya”.

• Secara sosial: latihan dalam kelompok cara-cara marah yang 
sehat: latihan asertif, latihan manajemen perilaku kekerasan  
(MPK).

• Secara spiritual: sembahyang, berdoa atau ibadah lain: meminta 
pada Tuhan untuk diberi kesabaran, mengadu pada Tuhan 
kekesalan/kejengkelan.

 (Diskusi ini dapat dilakukan dalam beberapa kali pertemuan)
 9. Bantu klien memilih dan melatih cara yang disukai/cocok untuk klien.

a. Anjurkan klien menggunakan cara yang telah dipelajari pada saat 
klien jengkel/kesal.

b. Diskusikan dengan klien manfaat cara yang telah digunakan.
c. Beri pujian atas keberhasilan klien.

 10. Buat kontrak dengan keluarga pada saat membawa klien dirawat di 
rumah sakit.
a. Pertemuan rutin dengan perawat-keluarga.
b. Bantu keluarga mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki.
c. Siapa yang dapat merawat klien.
d. Fasilitas yang dimiliki keluarga di rumah.
e. Jelaskan cara-cara merawat klien pada keluarga. 
f. Latih keluarga cara-cara merawat klien di rumah termasuk pemberian 

obat.
 11. Jelaskan dan tunjukkan obat yang harus diminum klien pada klien dan 

keluarga.
a. Diskusikan manfaat minum obat dan kerugian berhenti obat tanpa 

izin dokter.
b. Jelaskan prinsip benar minum obat: baca nama yang tertera pada 

botol obat, baca dosisnya, baca waktu memakannya, baca caranya 
(minum).

c. Anjurkan klien minta obat dan minum obat tepat waktu.
d. Anjurkan klien melapor pada perawat/dokter jika merasakan efek 

yang tidak menyenangkan.
e. Beri pujian jika klien minum obat dengan benar.
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 12. Perlindungan pada saat terjadi kekerasan. 
a. Bicara tenang, gerakan tidak terburu-buru.
b. Jika harus, lakukan pembatasan gerakan.
 Jangan lakukan sendiri, minimal ada 3–4 orang. Satu orang jadi leader.

Lakukan pengekangan pada klien sesuai protokol pengekangan/
pembatasan gerak.

 Hasil yang diharapkan setelah dilakukan tindakan adalah sebagai 
berikut.

 1. Pada klien.
a. Klien mampu menggunakan cara yang sehat jika kesal/jengkel (fisik, 

verbal, sosial, spiritual).
b. Klien tidak melakukan perilaku kekerasan.
c. Klien menggunakan obat dengan benar.
d. Klien mampu melakukan kegiatan sehari-hari (boleh dibuat 

jadwal).
 2. Pada keluarga.

a. Keluarga mampu merawat klien.
b. Keluarga mengetahui kegiatan yang perlu klien lakukan di rumah 

(boleh dibuat jadwal).
c. Keluarga mengetahui cara pemberian obat dengan benar dan waktu 

follow-up.

Klien PK

Anjurkan tenang

Tidak tenang

Tidak bahaya 
diri

Isolasi obat

tenang

Bahaya diri

Fiksasi obat

Tenang

1.  BHSP
2.  Diskusi penyebab
3.  Diskusi PK
4.  Diskusi Akibat
5.  Belajar cara fisik
6.  Belajar cara verbal
7. Belajar cara spiritual
8.  Obat
9.  Keluarga

Gambar 4.6 Bagan penanganan PK.
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Bab

Lima

Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan 

pada sekelompok klien dengan gangguan sistem 

neurobehaviour pada berbagai tingkat usia dengan 

memperhatikan aspek legal etis

KOMPETENSI BLOK 9

PENGKAJIAN SISTEM NEUROBEHAVIOUR

PROSEDUR KEPERAWATAN (PEMERIKSAAN)

Cara Pemeriksaan Neurologi
Tinjauan Mata Kuliah
 1. Cara pemeriksaan Anamnesis.
 2. Cara pemeriksaan Kesadaran.
 3. Cara pemeriksaan Rangsang Meningeal.
 4. Cara pemeriksaan Saraf Kranialis.
 5. Cara pemeriksaan Sistem Motorik.
 6. Cara pemeriksaan Sistem Sensorik.
 7. Cara pemeriksaan Refleks.
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Cara Melakukan Anamnesis

Anamnesis yang baik membawa kita menempuh setengah jalan ke arah 
diagnosis yang tepat. Biasanya pengambilan anamnesis mengikuti dua pola 
umum, yaitu sebagai berikut.

 1. Pasien dibiarkan secara bebas mengemukakan semua keluhan serta 
kelainan yang dideritanya.

 2. Pemeriksa (dokter) membimbing pasien mengemukakan keluhannya 
atau kelainannya dengan jalan mengajukan pertanyaan tertuju.

 3. “Keluhan utamanya” yaitu keluhan yang mendorong pasien datang 
berobat ke dokter.

 4. Kemudian ditelusuri tiap keluhan dengan mencari “Riwayat penyakit 
yang sedang dideritanya.”

 5. Mulai timbulnya.
 6. Kronologis timbulnya gejala-gejala.
 7. Perjalanan penyakitnya di mana perlu ditanyakan.
 8. Lokalisasi keluhan atau kelainan.
 9. Bagaimana sifat keluhan atau kelainan?
 10. Seberapa kerasnya keluhan atau seberapa besar kelainannya itu?
 11. Kapan timbulnya dan bagaimana perjalanan selanjutnya?
 12. Bagaimana mula timbulnya?
 13. Faktor-faktor apakah yang meringankan atau memperberat keluhan, 

gejala atau kelainan?
 14. Gejala-gejala atau tanda-tanda patologis apakah yang menyertai/

mengiringinya?
 15. Terapi dan segala pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya.
 16. Diagnosis penyakit-penyakit sewaktu dirawat sebelumnya.
 17. Uraian mengenai perjalanan penyakit selama masa di antara perawatan 

terakhir dan saat pasien diwawancarai ini.
 18. Bagaimana dengan nafsu makan, pola tidur, pekerjaan, dan kehidupan 

sosial keluarga selama ini.
 19. Bagaimana efek psikologi terhadap penyakitnya yang dideritanya.

Cara Pemeriksaan Kesadaran

Pemeriksaan kesadaran dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. 
Cara kuantitatif dengan menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS) dipandang 
lebih baik karena beberapa hal.
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 1. Dapat dipercaya.
 2. Sangat teliti dan dapat membedakan kelainannya hingga tidak terdapat 

banyak perbedaan antara dua penilai (objektif).
 3. Dengan sedikit latihan dapat juga digunakan oleh perawat sehingga 

observasi mereka lebih cermat.
 
 Cara pemeriksaan kuantitatif menggunakan GCS adalah sebagai 
berikut.
 1. Membuka mata.
 2. Respons verbal (bicara).
 3. Respons motorik (gerakan).

Tabel 5.1 Penilaian Glassgow Coma Scale (GCS).

Tampakan Skala Nilai
Bukaan mata (eye opening) Spontan 4

Dipanggil 3
Rangsangan nyeri 2
Tidak ada respons (diam) 1

Respons verbal (verbal response) Orientasi baik 5

Jawaban kacau 4

Kata-kata tidak patut
(inappropriate)

3

Bunyi tidak berarti
(incomprehensible)

2

Tidak bersuara 1
Respons pergerakan (motor
response)

Sesuai perintah 6

Lokalisasi nyeri 5

Reaksi pada nyeri 4

Fleksi (dekortikasi) 3

Ekstensi (deserebrasi) 2

Tidak ada respons (diam) 1
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Pembukaan mata

Secara spontan

Dipanggil

Rangsangan 
nyeri

Tidak ada 
respons

“buka mata Anda”

Saraf supraorbital atau 
penekanan pada kuku 
jari

Gambar 5.1 Pembukaan mata.

???

???

???

Gambar 5.2 Respons pergerakan.

Cara Pemeriksaan Kesadaran

 1. Pittsburgh Brain Stem Score.
  Cara ini dapat digunakan untuk menilai refleks batang otak (brainstem) 

pada pasien koma.
 2. Brainstem reflex.

Posisi Skor
1. Refleks bulu mata positif kedua sisi 2

negatif 1
2. Refleks kornea positif kedua sisi 2

negatif 1
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Posisi Skor
3. Doll’s eye movement/ice 

water calories
positif kedua sisi 2
negatif 1

4. Reaksi pupil kanan
terhadap cahaya

positif 2
negatif 1

5. Reaksi pupil kiri 
terhadap cahaya

positif 2
negatif 1

6. Refleks muntah 
atau batuk

positif 2
negatif 1

  Interpretasi: Nilai minimum : 6
  Nilai maksimum : 12 (nilai skor makin tinggi makin baik)

Cara Pemeriksaan Kualitatif

Tingkat kesadaran dibagi menjadi beberapa yaitu sebagai berikut.

 1. Normal: kompos mentis.
 2. Somnolen.
 3. Sopor.
 4. Koma-ringan.
 5. Koma.

 Somnolen: keadaan mengantuk. Kesadaran dapat pulih penuh bila 
dirangsang. Somnolen disebut juga letargi. Tingkat kesadaran ini ditandai 
oleh mudahnya pasien dibangunkan, mampu memberi jawaban verbal dan 
menangkis rangsang nyeri.
 Sopor (Stupor): kantuk yang dalam. Pasien masih dapat dibangunkan 
dengan rangsang yang kuat, namun kesadarannya segera menurun lagi. Ia 
masih dapat mengikuti perintah yang singkat dan masih terlihat gerakan 
spontan. Dengan rangsang nyeri pasien tidak dapat dibangunkan sempurna. 
Reaksi terhadap perintah tidak konsisten dan samar. Tidak dapat diperoleh 
jawaban verbal dari pasien. Gerak motorik untuk menangkis rangsang nyeri 
masih baik.
 Koma-ringan (semi-koma). Pada keadaan ini tidak ada respons terhadap 
rangsang verbal. Refleks (kornea, pupil, dan sebagainya) masih baik. Gerakan 
terutama timbul sebagai respons terhadap rangsang nyeri. Pasien tidak dapat 
dibangunkan.
 Koma (dalam waktu komplet). Tidak ada gerakan spontan. Tidak 
ada jawaban sama sekali terhadap rangsang nyeri yang bagaimanapun 
kuatnya.
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Cara Pemeriksaan Rangsang Meningeal

Kaku Kuduk

Untuk memeriksa kaku kuduk dapat dilakukan sebagai berikut.
Tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien yang sedang berbaring, 
kemudian kepala ditekukkan (fleksi) dan diusahakan agar dagu mencapai 
dada. Selama ditekuk, diperhatikan apabila adanya tahanan. Bila terdapat 
kaku kuduk, kita dapatkan tahanan dan dagu tidak dapat mencapai dada. 
Kaku kuduk dapat bersifat ringan atau berat.

Tanda Kernig

Pada pemeriksaan ini, pasien yang sedang berbaring difleksikan pahanya pada 
persendian panggul sampai membuat sudut 90 derajat. Setelah itu tungkai 
bawah diekstensikan pada persendian lutut sampai membentuk sudut lebih 
dari 135 derajat terhadap paha. Bila terdapat tahanan dan rasa nyeri sebelum 
atau kurang dari sudut 135 derajat, maka dikatakan tanda Kernig positif.

Tanda Brudzinski

Tanda meliputi: tanda leher menurut Brudzinski, tanda tungkai kontralateral 
menurut Brudzinski, tanda pipi menurut Brudzinski, tanda simfisis pubis 
menurut Brudzinski (istilah ini sering disalahpahamkan dengan Tanda 
Brudzinski 1 (Brudzinski’s neck sign), dan tanda Brudzinski 2 (Brudzinski’s 
contralateral leg sign).

Tanda Leher menurut Brudzinski
Pasien berbaring dalam sikap telentang, dengan tangan yang ditempatkan di 
bawah kepala pasien yang sedang berbaring, tangan pemeriksa yang satu lagi 
sebaiknya ditempatkan di dada pasien untuk mencegah diangkatnya badan 
kemudian kepala pasien difleksikan sehingga dagu menyentuh dada.Tes ini 
adalah positif bila gerakan fleksi kepala disusul dengan gerakan fleksi di sendi 
lutut dan panggul kedua tungkai secara refleks.

Tanda Tungkai Kontralateral menurut Brudzinski
Pasien berbaring telentang. Tungkai yang akan dirangsang difleksikan pada 
sendi lutut, kemudian tungkai atas diekstensikan pada sendi panggul. Bila 
timbul gerakan secara reflektorik yaitu berupa fleksi tungkai kontralateral 
pada sendi lutut dan panggul, hal ini menandakan postif.
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Tanda Pipi menurut Brudzinski
Penekanan pada pipi kedua sisi tepat di bawah os zygomaticus akan disusul 
oleh gerakan fleksi secara reflektorik di kedua siku dengan gerakan reflektorik 
ke atas sejenak dari kedua lengan.

Tanda Simfisis Pubis menurut Brudzinski
Penekanan pada simfisis pubis akan disusul oleh timbulnya gerakan fleksi 
secara reflektorik pada kedua tungkai di sendi lutut dan panggul.

Tanda Lasegue

Untuk pemeriksaan ini dilakukan pada pasien yang berbaring lalu kedua 
tungkai diluruskan (diekstensikan), kemudian satu tungkai diangkat lurus, 
dibengkokkan (fleksi) persendian panggulnya. 
 Tungkai yang satu lagi harus selalu berada dalam keadaan ekstensi 
(lurus). Pada keadaan normal dapat dicapai sudut 70 derajat sebelum timbul 
rasa sakit dan tahanan. Bila sudah timbul rasa sakit dan tahanan sebelum 
mencapai 70 derajat, maka disebut tanda Lasegue positif. Namun, pada 
pasien yang sudah lanjut usianya diambil patokan 60 derajat.

Cara Pemeriksaan Saraf Kranialis

Saraf Otak I (Nervus Olfaktorius)

 1. Tujuan pemeriksaan: untuk mendeteksi adanya gangguan menghidu, 
selain itu untuk mengetahui apakah gangguan tersebut disebabkan oleh 
gangguan saraf atau penyakit hidung lokal.

 2. Cara pemeriksaan:
  Salah satu hidung pasien ditutup dan pasien diminta untuk mencium bau-

bauan tertentu yang tidak merangsang. Tiap lubang hidung diperiksa 
satu per satu dengan jalan menutup lubang hidung yang lainnya dengan 
tangan. Sebelumnya periksa lubang hidung apakah ada sumbatan atau 
kelainan setempat, misalnya ingus atau polip. Contoh bahan yang 
sebaiknya dipakai adalah teh, kopi, tembakau, sabun, dan jeruk.
a. Anosmia adalah hilangnya daya penghiduan.
b. Hiposmia adalah bila daya ini kurang tajam.
c. Hiperosmia adalah daya penghiduan yang terlalu peka.
d. Parosmia adalah gangguan penghiduan bilamana tercium bau yang 

tidak sesuai, misalnya minyak kayu putih tercium sebagai bau 
bawang goreng.



Sistem Neurobehaviour���

e. Jika parosmia dicirikan oleh modalitas olfaktorik yang tidak 
menyenangkan atau yang memuakkan seperti bacin, pesing, dan 
sebagainya, maka digunakan istilah lain yaitu kakosmia.

f. Baik dalam hal parosmia maupun kakosmia adanya perangsangan 
olfaktorik merupakan suatu kenyataan, hanya pengenalannya saja 
tidak sesuai, tetapi bila tercium suatu modalitas olfaktorik tanpa 
adanya perangsangan, maka kesadaran akan suatu jenis bau ini 
adalah halusinasi, yaitu halusinasi olfaktorik.

Gambar 5.3 Saraf olfaktori (I). Pengujian dilakukan dengan menggunakan material yang tidak mengiritasi, 
contohnya: sabun, tembakau, dan lain-lain. Satu lubang hidung ditutup saat lubang hidung lainnya sedang 
diuji.

Saraf Otak II (Nervus Optikus)

 1. Tujuan pemeriksaan: untuk mengukur ketajaman penglihatan (visus) 
dan menentukan apakah kelainan pada penglihatan disebabkan oleh 
kelainan okuler lokal atau oleh kelainan saraf. Untuk mempelajari 
lapang pandang.

 2. Cara pemeriksaan.
a. Pemeriksaan penglihatan (visus).
 Ketajaman penglihatan diperiksa dengan sebagai berikut.

• Membandingkan ketajaman penglihatan pemeriksa dengan jalan 
pasien diminta melihat benda yang letaknya jauh misal jam di 
dinding, membaca huruf di buku atau koran.

• Melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kartu Snellen. 
Pasien diminta untuk melihat huruf-huruf sehingga tiap huruf 
dilihat pada jarak tertentu, kartu Snellen ialah huruf-huruf yang 
disusun makin ke bawah makin kecil, barisan paling bawah 
mempunyai huruf-huruf paling kecil yang oleh mata normal 
dapat dibaca dari jarak 6 meter.
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• Menggunakan jari-jari yang digerakkan harus dapat dilihat dalam 
jarak 60 meter. contoh visus = 2/60 pasien hanya dapat melihat 
pergerakan jari pada jarak 2 meter. Untuk gerakan tangan harus 
tampak pada jarak 300 meter. Jika kemampuannya hanya sampai 
membedakan adanya gerakan, maka visusnya ialah 1/300. Contoh 
Visus = 3/300 pasien hanya dapat melihat pergerakan tangan 
pada jarak 3 meter. Namun, jika hanya dapat membedakan 
antara gelap dan terang maka visus nya 1/~, bila dengan sinar 
lampu masih belum dapat melihat maka dikatakan visus pasien 
tersebut adalah nol. Bila hendak melakukan pemeriksaan pada 
mata kanan, maka mata kiri harus ditutup dengan telapak tangan 
kanan dan sebaliknya.

• Bila terdapat gangguan ketajaman penglihatan apakah 
gangguan ketajaman penglihatan yang disebabkan oleh kelainan 
oftalmologik (bukan saraf) misalnya kornea, uveitis, katarak, 
dan kelainan refraksi, maka dengan menggunakan kertas yang 
berlubang kecil dapat memberikan kesan adanya faktor refraksi 
dalam penurunan visus, bila dengan melihat melalui lubang 
kecil huruf bertambah jelas maka faktor yang berperan mungkin 
gangguan refraksi.

b. Pemeriksaan lapang pandang.
 Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan metode 

konfrontasi dari Donder. Dalam hal ini pasien duduk atau berdiri 
kurang lebih pada jarak 1 meter dengan pemeriksa. Jika kita hendak 
memeriksa mata kanan, maka mata kiri pasien harus ditutup, misalnya 
dengan tangannya pemeriksa harus menutup mata kanannya.

 Kemudian pasien diminta melihat terus pada mata kiri pemeriksa 
dan pemeriksa harus selalu melihat ke mata kanan pasien. Setelah 
pemeriksa menggerakkan jari tangannya di bidang pertengahan 
antara pemeriksa dan pasien dan gerakan dilakukan dari arah luar 
ke dalam. Jika pasien mulai melihat gerakan jari-jari pemeriksa, ia 
harus memberitahu, dan hal ini dibandingkan dengan pemeriksa, 
apakah ia juga telah melihatnya. Bila sekiranya ada gangguan 
kampus penglihatan (visual field), maka pemeriksa akan lebih dahulu 
melihat gerakan tersebut. Gerakan jari tangan ini dilakukan dari 
semua jurusan dan masing masing mata harus diperiksa.

 Ada bagian-bagian dari visual field yang buta di mana pasien tidak 
dapat melihatnya, keadaan ini disebut dengan Skotoma.
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• Skotoma positif: tanpa diperiksa pasien sudah merasa adanya 
skotoma.

• Skotoma negatif: dengan diperiksa pasien baru merasa adanya 
skotoma.

Macam macam gangguan visual field antara lain sebagai berikut.
• Hemianopsia (temporal, nasal, bitemporalis, binasal).
• Homonymous hemianopsia.
• Homonymous quadrantanopsia.
• Total blindness, dan sebagainya.

???

???

???
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Saraf Otak III,IV,VI (Nervus Okulomotorius,Troklearis, Abdusens)

Fungsi N III, IV, VI saling berkaitan dan diperiksa bersama-sama. Fungsinya 
ialah menggerakkan otot mata ekstraokuler dan mengangkat kelopak mata. 
Serabut otonom N III mengatur otot pupil.
 Cara pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan gerakan bola mata, 
pemeriksaan kelopak mata, dan pemeriksaan pupil.

 1. Pemeriksaan gerakan bola mata.
a. Lihat ada/tidaknya nistagmus (gerakan bola mata di luar kemauan 

pasien).
b. Pasien diminta untuk mengikuti gerakan tangan pemeriksa yang 

digerakkan ke segala jurusan. Lihat apakah ada hambatan pada 
pergerakan matanya. Hambatan yang terjadi dapat pada satu atau 
dua bola mata.

c. Pasien diminta untuk menggerakan sendiri bola matanya. 
 3. Pemeriksaan kelopak mata.
  Membandingkan celah mata/fisura palpebralis kiri dan kanan. Ptosis 

adalah kelopak mata yang menutup.
 4. Pemeriksaan pupil.

a. Lihat diameter pupil, normal besarnya 3 mm.
b. Bandingkan kiri dengan kanan (isokor atau anisokor).
c. Lihat bentuk bulatan pupil teratur atau tidak.
Pemeriksaan refleks pupil: 
a. Refleks cahaya.

• Langsung (direct): cahaya ditujukan seluruhnya ke arah pupil.
• Normal, akibat adanya cahaya, maka pupil akan mengecil 

(miosis).
• Perhatikan juga apakah pupil segera miosis, dan apakah ada 

pelebaran kembali yang tidak terjadi dengan segera.
• Tidak langsung (indirek): refleks cahaya konsensuil???. Cahaya 

ditujukan pada satu pupil, dan perhatikan pupil sisi yang lain.
b. Refleks akomodasi.
 Caranya: pasien diminta untuk melihat telunjuk pemeriksa pada 

jarak yang cukup jauh, kemudian dengan tiba-tiba dekatkanlah pada 
pasien lalu perhatikan refleks konvergensi pasien di mana dalam 
keadaan normal kedua bola mata akan berputar ke dalam atau nasal. 
Refleks akomodasi yang positif pada orang normal tampak dengan 
miosis pupil. 
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c. Refleks ciliospinal.
 Rangsangan nyeri pada kulit kuduk akan memberi midriasis (melebar) 

dari pupil homolateral. Keadaan ini disebut normal.
d. Refleks okulosensorik.
 Rangsangan nyeri pada bola mata/daerah sekitarnya, normal akan 

memberikan miosis atau midriasis yang segera disusul miosis.
e. Refleks terhadap obat-obatan.

• Atropin dan skopolamine akan memberikan pelebaran pupil/
midriasis.

• Pilocarpine dan acetylcholine akan memberikan miosis.

Saraf Otak V (Nervus Trigeminus)

Cara pemeriksaan untuk saraf ini adalah sebagai berikut.

 1. Pemeriksaan motorik.
a. Pasien diminta merapatkan gigi sekuatnya, kemudian meraba m. 

masseter dan m. temporalis. Normalnya kiri dan kanan kekuatan, 
besar, dan tonusnya sama.

b. Pasien diminta membuka mulut dan memperhatikan apakah ada 
deviasi rahang bawah, jika ada kelumpuhan, maka dagu akan 
terdorong ke sisi lesi. Sebagai pegangan diambil gigi seri atas dan 
bawah yang harus simetris. Bila terdapat parese di sebelah kanan, 
rahang bawah tidak dapat digerakkan ke samping kiri. Cara lain 
pasien diminta mempertahankan rahang bawahnya ke samping dan 
kita beri tekanan untuk mengembalikan rahang bawah ke posisi 
tengah.

 2. Pemeriksaan sensorik.
  Dengan kapas dan jarum dapat diperiksa rasa nyeri dan suhu, kemudian 

lakukan pemeriksaan pada dahi, pipi, dan rahang bawah.
 3. Pemeriksaan refleks.

a. Refleks kornea (berasal dari sensorik Nervus V).
 Kornea disentuh dengan kapas, bila normal pasien akan menutup 

matanya atau menanyakan apakah pasien dapat merasakan.
b. Refleks masseter/Jaw reflex (berasal dari motorik Nervus V).
 Dengan menempatkan satu jari pemeriksa melintang pada bagian 

tengah dagu, lalu pasien dalam keadaan mulut setengah membuka 
dipukul dengan hammer refleks normalnya didapatkan sedikit saja 
gerakan, bahkan terkadang tidak ada. Bila terdapat gerakan hebat 
yaitu kontraksi m.masseter, m. temporalis, m pterygoideus medialis 
yang menyebabkan mulut menutup ini disebut refleks meninggi.
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c. Refleks supraorbital
 Dengan mengetuk jari pada daerah supraorbital, normalnya akan 

menyebabkan mata menutup homolateral (tetapi sering diikuti 
dengan menutupnya mata yang lain).

Saraf Otak VII (Nervus Fasialis)

 1. Pemeriksaan fungsi motorik.
  Pasien diperiksa dalam keadaan istirahat. Perhatikan wajah pasien kiri 

dan kanan, apakah simetris atau tidak. Perhatikan juga lipatan dahi, 
tinggi alis, lebarnya celah mata, lipatan kulit nasolabial, dan sudut 
mulut. Kemudian pasien diminta untuk menggerakkan wajahnya antara 
lain sebagai berikut.
a. Mengerutkan dahi, di bagian yang lumpuh lipatannya tidak 

dalam.
b. Mengangkat alis.
c. Menutup mata dengan rapat dan coba buka dengan tangan 

pemeriksa.
d. Moncongkan bibir atau menyengir.
e. Suruh pasien bersiul, dalam keadaan pipi mengembung tekan kiri 

dan kanan apakah sama kuat . Bila ada kelumpuhan, maka angin 
akan keluar ke bagian sisi yang lumpuh.

 2. Pemeriksaan fungsi sensorik.
  Dilakukan pada ¾ bagian lidah depan. Pasien disuruh untuk menjulurkan 

lidah, kemudian pada sisi kanan dan kiri diletakkan gula, asam, garam, 
atau sesuatu yang pahit. Pasien cukup menuliskan apa yang terasa di 
atas secarik kertas.
a. Bahannya adalah: Glukosa 5%, NaCl 2,5%, Asam sitrat 1%, Kinine 

0,075%.
b. Sekresi air mata.
c. Dengan menggunakan tes Schirmer (lakmus merah) Ukuran : 0,5 cm 

× 1,5 cm. Warna berubah menjadi Biru: Normal: 10–15 mm (lama 
5 menit).

Saraf Otak VIII (Nervus Kokhlearis, Nervus Vestibularis)

 1. Pemeriksaan N. Kokhlearis.
  Fungsi N. Kokhlearis adalah untuk pendengaran.

a. Pemeriksaan Weber.
 Maksudnya membandingkan transportasi melalui tulang di telinga 

kanan dan kiri pasien. Garpu tala ditempatkan di dahi pasien, pada 
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keadaan normal kiri dan kanan sama keras (pasien tidak dapat 
menentukan di mana yang lebih keras). Pendengaran tulang mengeras 
bila pendengaran udara terganggu, misal: otitis media kiri, pada tes 
Weber terdengar kiri lebih keras. Bila terdapat nerve deafness di 
sebelah kiri, pada tes Weber di kanan terdengar lebih keras.

b. Pemeriksaan Rinne.
 Tujuan dari pemeriksaan ini adalah membandingakn pendengaran 

melalui tulang dan udara dari pasien. Pada telinga yang sehat, 
pendengaran melalui udara didengar lebih lama daripada melalui 
tulang.

 Garpu tala ditempatkan pada planum mastoid sampai pasien tidak 
dapat mendengarnya lagi. Kemudian garpu tala dipindahkan ke 
depan meatus eksternus. Jika pada posisi yang kedua ini masih 
terdengar dikatakan tes positif. Pada orang normal tes Rinne ini 
positif. Pada conduction deafness tes Rinne negatif.

c. Pemeriksaan Schwabach.
 Pada tes ini pendengaran pasien dibandingkan dengan pendengaran 

pemeriksa yang dianggap normal. Garpu tala dibunyikan dan 
kemudian ditempatkan di dekat telinga pasien. Setelah pasien tidak 
mendengarkan bunyi lagi, garpu tala ditempatkan di dekat telinga 
pemeriksa.

 Bila masih terdengar bunyi oleh pemeriksa, maka dikatakan bahwa 
Schwabach lebih pendek (untuk konduksi udara). Kemudian garpu 
tala dibunyikan lagi dan pangkalnya ditekankan pada tulang mastoid 
pasien, klien diminta untuk mendengarkan bunyinya. Bila sudah tidak 
mendengar lagi, maka garpu tala diletakkan pada tulang mastoid 
pemeriksa. Bila pemeriksa masih mendengarkan bunyinya, maka 
dikatakan Schwabach (untuk konduksi tulang) lebih pendek.

Tabel 5.2 Tes pendengaran dengan garputala 512 MHz.

Normal Tuli Konduktif
Kiri **

Tuli Sensorik
Kiri **

Weber Ki = Ka > Telinga sakit 
Ki > Ka

> Telinga
Normal
Ka > Ki

Rinne Udara > Tulang
(+)

Tulang > Udara
(-)

Tulang dan udara **
(-)
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Normal Tuli Konduktif
Kiri **

Tuli Sensorik
Kiri **

Schwabach Membandingkan: Pasien 
dan Dokter

H a n t a r a n  t u l a n g 
memendek

Hantaran udara memendek

** Terganggu

 2. Pemeriksaan N. Vestibularis.
a. Pemeriksaan dengan tes kalori.
 Bila telinga kiri didinginkan (diberi air dingin) timbul nystagmus 

ke kanan. Bila telinga kiri dipanaskan (diberi air panas) timbul 
nistagmus ke kiri. Nistagmus ini disebut sesuai dengan fasenya yaitu: 
fase cepat dan fase pelan, misalnya nistagmus ke kiri berarti fase 
cepat ke kiri. Bila ada gangguan keseimbangan, maka perubahan 
temperatur dingin dan panas memberikan reaksi.

b. Pemeriksaan past pointing test.
 Pasien diminta menyentuh ujung jari pemeriksa dengan jari 

telunjuknya, kemudian dengan mata tertutup pasien diminta untuk 
mengulangi. Normalnya pasien harus dapat melakukannya.

c. Tes Romberg.
 Pada pemeriksaan ini pasien berdiri dengan kaki yang satu di depan 

kaki yang lainnya. Tumit kaki yang satu berada di depan jari kaki 
yang lainnya, lengan dilipat pada dada dan mata kemudian ditutup. 
Orang yang normal mampu berdiri dalam sikap Romberg yang 
dipertajam selama 30 detik atau lebih.

d. Tes melangkah di tempat (stepping test).
 Pasien diminta untuk berjalan di tempat, dengan mata tertutup 

sebanyak 50 langkah dengan kecepatan seperti jalan biasa. Selama 
tes ini pasien diminta untuk berusaha agar tetap di tempat dan 
tidak beranjak dari tempatnya selama tes berlangsung. Dikatakan 
abnormal bila kedudukan akhir pasien beranjak lebih dari 1 meter 
dari tempatnya semula, atau badan terputar lebih dari 30 derajat.

Saraf Otak IX dan X (Nervus Glosofaringeus dan Nervus Vagus)

Cara pemeriksaan:
Pasien diminta untuk membuka mulut dan mengatakan huruf “a”. Jika ada 
gangguan, maka otot stylopharyngeus tidak dapat terangkat dan menyempit, 
akibatnya rongga hidung dan rongga mulut masih berhubungan sehingga 
bocor. Jadi pada saat mengucapkan huruf “a” dinding faring terangkat, 
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sedangkan yang lumpuh tertinggal, serta tampak uvula tidak simetris, tetapi 
tampak miring tertarik ke sisi yang sehat.
 Pemeriksa menggoreskan atau meraba pada dinding faring kanan dan 
kiri dan bila ada gangguan sensibilitas maka tidak terjadi refleks muntah.

Saraf Otak XI (Nervus Aksesorius)

Cara pemeriksaan:
Memeriksa tonus dari m. Trapezius. Dengan menekan pundak pasien 
dan pasien diminta untuk mengangkat pundaknya. Memeriksa m. 
Sternokleidomastoideus. Pasien diminta untuk menoleh ke kanan dan ke 
kiri, dengan ditahan oleh pemeriksa, kemudian dilihat dan diraba tonus dari 
m. Sternokleidomastoideus.

Saraf Otak XII ( Nervus Hipoglosus)

Cara pemeriksaan:
Dengan adanya gangguan pergerakan lidah, maka kata-kata tidak dapat 
diucapkan dengan baik, hal demikian disebut dengan disartria.
 Dalam keadaan diam lidah tidak simetris, biasanya tergeser ke daerah 
lumpuh karena tonus disini menurun. Bila lidah dijulurkan maka lidah akan 
membelok ke sisi yang sakit. Melihat apakah ada atrofi atau fasikulasi pada 
otot lidah. Kekuatan otot lidah dapat diperiksa dengan menekan lidah ke 
samping pada pipi dan dibandingkan kekuatannya pada kedua sisi pipi.

Cara Pemeriksaan Sistem Motorik

Pemeriksaan sistem motorik sebaiknya dilakukan dengan urutan-urutan 
tertentu untuk menjamin kelengkapan dan ketelitian pemeriksaan.

 1. Pengamatan.
a. Gaya berjalan dan tingkah laku.
b. Simetri tubuh dan ektremitas.
c. Kelumpuhan badan dan anggota gerak, dan lain-lain.

 2. Gerakan volunter.
  Hal yang diperiksa adalah gerakan pasien atas permintaan pemeriksa, 

misalnya sebagai berikut.
a. Mengangkat kedua tangan pada sendi bahu.
b. Fleksi dan ekstensi artikulus kubiti.
c. Mengepal dan membuka jari-jari tangan.
d. Mengangkat kedua tungkai pada sendi panggul.
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e. Fleksi dan ekstensi artikulus genu.
f. Plantar fleksi dan dorso fleksi kaki.
g. Gerakan jari-jari kaki.

 3. Palpasi otot.
a. Pengukuran besar otot.
b. Nyeri tekan.
c. Kontraktur.
d. Konsistensi (kekenyalan).
e. Konsistensi otot yang meningkat terdapat pada hal-hal berikut.

• Spasmus otot akibat iritasi radiks saraf spinalis, misalnya: 
meningitis, HNP.

• Kelumpuhan jenis UMN (spastisitas).
• Gangguan UMN ekstrapiramidal (rigiditas).
• Kontraktur otot.

f. Konsistensi otot yang menurun terdapat pada hal berikut.
• Kelumpuhan jenis LMN akibat denervasi otot.
• Kelumpuhan jenis LMN akibat lesi di motor end plate.

 4. Perkusi otot.
a. Normal: otot yang diperkusi akan berkontraksi yang bersifat 

setempat dan berlangsung hanya 1 atau 2 detik saja.
b. Miodema: penimbunan sejenak tempat yang telah diperkusi (biasanya 

terdapat pada pasien mixedema, pasien dengan gizi buruk).
c. Miotonik: tempat yang diperkusi menjadi cekung untuk beberapa 

detik karena kontraksi otot yang bersangkutan lebih lama daripada 
biasa.

 5. Tonus otot.
a. Pasien diminta melemaskan ekstremitas yang hendak diperiksa 

kemudian ekstremitas tersebut kita gerak-gerakkan fleksi dan ekstensi 
pada sendi siku dan lutut. Pada orang normal terdapat tahanan yang 
wajar.

b. Flaccid: tidak ada tahanan sama sekali (dijumpai pada kelumpuhan 
LMN).

c. Hipotoni: tahanan berkurang.
d. Spastik: tahanan meningkat dan terdapat pada awal gerakan, 

keadaan ini dijumpai pada kelumpuhan UMN.
e. Rigid: tahanan kuat terus menerus selama gerakan misalnya pada 

parkinson.
 6. Kekuatan otot.
  Pemeriksaan ini menilai kekuatan otot, untuk memeriksa kekuatan otot 

ada dua cara, yaitu sebagai berikut.
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a. Pasien disuruh menggerakkan bagian ekstremitas atau badannya dan 
pemeriksa menahan gerakan ini.

b. Pemeriksa menggerakkan bagian ekstremitas atau badan pasien dan 
ia disuruh menahan.

  Cara Menilai Kekuatan Otot
a. Dengan menggunakan angka dari 0–5.

0 : Tidak didapatkan sedikitpun kontraksi otot, lumpuh total.
1 : Terdapat sedikit kontraksi otot, namun tidak didapatkan  

gerakan pada persendian yang harus digerakkan oleh otot 
tersebut.

2 : Didapatkan gerakan,tetapi gerakan ini tidak mampu melawan   
gaya berat (gravitasi).

3 : Dapat mengadakan gerakan melawan gaya berat.
4 : Selain dapat melawan gaya berat ia dapat pula mengatasi sedikit 

tahanan yang diberikan.
5 : Tidak ada kelumpuhan (normal).

b. Dengan menggunakan angka dari 0–minus 4

Nilai 0 -1 -2 -3 -4
Gerakan bebas + + + + -
Melawan gravitasi + + + - -
Melawan pemeriksa + + - - -

 Nilai O berarti normal, -1 = parese ringan, -2 = parese moderat, -3= 
parese hebat, -4 paralisis.

  Pemeriksaan kekuatan otot dapat dilakukan pada bagian-bagian berikut 
ini.
a. Anggota gerak atas.

• Pemeriksaan otot oponens digiti kuinti (C7, C8, T1, saraf 
ulnaris).

• Pemeriksaan otot aduktor policis (C8, T1, saraf ulnaris).
• Pemeriksaan otot interosei palmaris (C8, T1, saraf ulnaris).
• Pemeriksaan otot interosei dorsalis (C8, T1, saraf ulnaris).
• Pemeriksaan abduksi ibu jari.
• Pemeriksaan otot ekstensor digitorum (C7, 8, saraf radialis).
• Pemeriksaan otot pektoralis mayor bagian atas (C5–C8).
• Pemeriksaan otot pektoralis mayor bagian bawah (C5–C8).
• Pemeriksaan otot latisimus dorsi (C5–C8, saraf subskapularis).
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• Pemeriksaan otot seratus aterior (C5–C7, saraf torakalis).
• Pemeriksaan otot deltoid (C5,C5, saraf aksilaris).
• Pemeriksaan otot biseps (C5,C6, saraf muskulokutaneus).

b. Pemeriksaan otot triseps (C6–C8, saraf radialis).
c. Anggota gerak bawah.

• Pemeriksaan otot kuadriseps femoris (L2–L4, saraf femoralis).
• Pemeriksaan otot aduktor (L2–L4, saraf obturatorius).
• Pemeriksaan otot kelompok “hamstring” (L4, L5, S1, S2, saraf 

siatika).
• Pemeriksaan otot gastroknemius (L5, S1, S2, saraf tibialis).
• Pemeriksaan otot fleksor digitorum longus (S1, S2, saraf 

tibialis).
 7. Gerakan involunter.

a. Gerakan involunter ditimbulkan oleh gejala pelepasan yang bersifat 
positif, yaitu dikeluarkan aktivitas oleh suatu nukleus tertentu dalam 
susunan ekstrapiramidalis yang kehilangan kontrol akibat lesi pada 
nukleus pengontrolnya.

 Susunan ekstrapiramidal ini mencakup korteks ekstrapiramidalis, 
nuklues kaudatus, globus pallidus, putamen, korpus luysi, substansia 
nigra, nukleus ruber, nukleus ventrolateralis thalami substansia 
retikularis dan serebelum.

b. Tremor saat istirahat: disebut juga tremol striatal, disebabkan lesi 
pada korpus striatum (nukleus kaudatus, putamen, globus pallidus, 
dan lintasan-lintasan penghubungnya) misalnya kerusakan substansia 
nigra pada sindrom Parkinson.

c. Tremor saat bergerak (intensional): disebut juga tremor serebellar, 
disebabkan gangguan mekanisme umpan balik (feedback) oleh 
serebelum terhadap aktivitas korteks piramidalis dan ekstrapiramidal 
hingga timbul kekacauan gerakan volunter.

d. Khorea: gerakan involunter pada ekstremitas, biasanya lengan 
atau tangan, eksplosif, cepat berganti sifat dan arah gerakan 
secara tidak teratur, yang hanya terhenti pada waktu tidur. Khorea 
disebabkan oleh lesi di korpus striataum, substansia nigra dan korpus 
subthalamikus.

e. Athetose: gerakan involunter pada ekstremitas, terutama lengan/
tangan atau tangan yang agak lambat dan menunjukkan pada gerakan 
melilit-lilit, torsi ekstensi atau torsi fleksi pada sendi bahu, siku, dan 
pergelangan tangan. Gerakan ini dianggap sebagai manifestasi lesi 
di nukleus kaudatus.
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f. Ballismus: gerakan involunter otot proksimal ekstremitas 
dan paravertebra, hingga menyerupai gerakan seorang yang 
melemparkan cakram. Gerakan ini dihubungkan dengan lesi di 
korpus subthalamikus, korpus luysi, area prerubral, dan berkas 
porel.

g. Fasikulasi: kontraksi abnormal yang halus dan spontan pada sisa 
serabut otot yang masih sehat pada otot yang mengalami kerusakan 
motor neuron. Kontraksi tampak sebagai kedutan-kedutan di bawah 
kulit.

h. Myokimia: fasikulasi benigna. Frekuensi kedutan tidak secepat 
fasikulasi dan berlangsung lebih lama dari fasikulasi.

i. Myokloni: gerakan involunter yang bangkit tiba-tiba cepat, 
berlangsung sejenak, aritmik, dapat timbul sekali saja atau berkali-
kali di tiap bagian otot skelet dan pada setiap waktu, waktu bergerak 
maupun waktu istirahat.

 8. Fungsi koordinasi.
  Tujuan pemeriksaan ini untuk menilai aktivitas serebelum. Serebelum 

adalah pusat yang paling penting untuk mengintegrasikan aktivitas 
motorik dari korteks, basal ganglia, vestibular apparatus, dan 
korda spinalis. Lesi organ akhir sensorik dan lintasan-lintasan yang 
mengirimkan informasi ke serebelum, serta lesi pada serebelum dapat 
mengakibatkan gangguan fungsi koordinasi atau sering disebut tanda 
Cerebellar.

   Macam-macam pemeriksaan tanda cerebellar adalah sebagai 
berikut.
a. Tes telunjuk hidung.
b. Tes jari-jari tangan.
c. Tes tumit-lutut.
d. Tes diadokinesia berupa: pronasi-supinasi, tapping jari tangan.
e. Tes fenomena rebound.
f. Tes mempertahankan sikap.
g. Tes nistagmus.
h. Tes disgrafia.
i. Tes Romberg.
 Tes Romberg positif: baik dengan mata terbuka maupun dengan 

mata tertutup, pasien akan jatuh ke sisi lesi setelah beberapa saat 
kehilangan kestabilan (bergoyang-goyang). Pasien sulit berjalan pada 
garis lurus pada tandem walking, dan menunjukkan gejala jalan 
yang khas yang disebut celebellar gait. Pasien tidak dapat melakukan 
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gerakan volunteer dengan tangan, lengan atau tungkai dengan halus. 
Gerakannya kaku dan terpatah-patah.

j. Gait dan Station.
 Pemeriksaan ini hanya dilakukan bila keadaan pasien memungkinkan 

untuk itu. Harus diperhitungkan adanya kemungkinan kesalahan 
interpretasi hasil pemeriksaan pada orang-orang tua atau penyandang 
cacat non-neurologis. Pada saat pasien berdiri dan berjalan 
perhatikan postur, keseimbangan, ayunan tangan, dan gerakan kaki, 
lalu mintalah pasien untuk melakukan hal-hal berikut.
• Jalan di atas tumit.
• Jalan di atas jari kaki.
• Tandem walking.
• Jalan lurus lalu putar.
• Jalan mundur.
• Hopping.
• Berdiri dengan satu kaki.
Macam macam Gait:
• Hemiplegik gait: gaya jalan dengan kaki yang lumpuh digerakkan 

secara sirkumduksi.
• Spastik (scissors gait): gaya jalan dengan sirkumduksi kedua 

tungkai, misalnya spastik paraparese.
• Tabetic gait: gaya jalan pada pasien tabes dorsalis.
• Steppage gait: gaya jalan seperti ayam jago, pada paraparese 

flaccid, atau paralisis n. peroneus.
• Waddling gait: gaya berjalan dengan pantat dan pinggang 

bergoyang berlebihan, khas untuk kelemahan otot tungkai 
proksimal, misalnya otot gluteus.

• Parkinsonian gait: gaya berjalan dengan sikap tubuh agak 
membungkuk, kedua tungkai berfleksi sedikit pada sendi lutut 
dan panggul. Langkah dilakukan setengah diseret dengan 
jangkauan yang pendek-pendek.

Cara Pemeriksaan Sistem Sensorik

Jenis-Jenis pemeriksaan sensorik yang sering digunakan adalah sebagai 
berikut.

 1. Sensibilitas eksteroseptif atau protopatik.
  Terdiri atas: rasa nyeri, rasa suhu, dan rasa raba.
 2. Sensibilitas proprioseptif (rasa raba dalam).
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 3. Sensibilitas diskriminatif.
a. Daya untuk mengenal bentuk/ukuran.
b. Daya untuk mengenal/mengetahui berat sesuatu benda dan 

sebagainya.

Tujuan Pemeriksaan Sensorik

 1. Menetapkan adanya gangguan sensorik.
 2. Mengetahui modalitasnya.
 3. Menetapkan polanya.
 4. Menyimpulkan jenis dan lokasi lesi yang mendasari gangguan sensorik 

yang akhirnya dinilai bersama-sama dengan pemeriksaan motorik, 
kesadaran, dan lain-lain.

Tahap Pemeriksaan

 1. Tes untuk rasa raba halus.
a. Alat pemeriksa: kapas.
b. Cara pemeriksaan:

• permukaan diraba dengan ujung-ujung kapas tersebut.
• Dari atas ke bawah/sebaliknya.
• Dibandingkan kanan dan kiri.

Hal-hal yang perlu diingat adalah sebagai berikut.
a. Daerah lateral kurang peka dari medial.
b. Ada daerah-daerah erotogenik: leher, sekitar mammae, genetalia.c.

 2. Tes untuk rasa nyeri superfisial.
a. Alat pemeriksa: jarum bundel.
b. Cara pemeriksaan: jarum diletakkan tegak lurus dan cara sama 

seperti di atas.c. 
 3. Tes untuk rasa suhu.

a. Alat pemeriksa:
• botol/tabung berisi air panas: suhu 40–45°C.
• botol/tabung berisi air dingin: suhu 10–15°C.

b. Cara pemeriksaan:
• Botol-botol tersebut harus kering betul.
• Bagian tubuh yang tertutup pakaian lebih sensitif dari bagian 

tubuh yang terbuka.
• Pada orang tua sering dijumpai hipestesia yang fisiologis.

 4. Tes untuk rasa sikap.
a. Alat pemeriksa: bagian tubuh pasien sendiri.
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b. Cara pemeriksaan:
•	 tempatkan salah satu lengan/tungkai pasien pada suatu posisi 

tertentu, kemudian suruh pasien untuk menghalangi pada lengan 
dan tungkai;

•	 perintahkan untuk menyentuh dengan ujung-ujung telunjuk 
kanan, ujung jari kelingking kiri, dan sebagainya.

 5. Test untuk rasa gerak/posisi sendi.
a. Alat pemeriksaan: sendi sendi/jari-jari tangan kaki pasien.
b. Cara pemeriksaan: pegang ujung jari jempol kaki pasien dengan 

jari telunjuk dan jempol jari tangan pemeriksa kemudian gerakkan 
ke atas ke bawah maupun ke samping kanan dan kiri, lalu pasien 
diminta untuk menjawab posisi ibu jari jempolnya berada di atas, 
di bawah, atau di samping kanan/kiri.

 6. Tes untuk rasa getar.
a. Alat pemeriksa: garpu tala.
b. Cara pemeriksaan: garpu tala digetarkan dulu/diketuk pada meja 

atau benda keras lalu letakkan di atas ujung ibu jari kaki pasien dan 
mintalah pasien menjawab apakah merasakan ada getaran atau tidak 
dari garpu tala tersebut.

 7. Tes untuk diskriminatif.
a. Alat pemeriksa: kunci, mata uang logam, kancing , jarum bundel.
b. Cara pemeriksaan:

• Rasa stereognosis.
 Dengan mata tertutup pasien diminta untuk mengenal benda-

benda yang disodorkan kepadanya.
• Rasa diskriminasi 2 titik.

1) lidah  : 1 mm;
2) ujung jari tangan : 2–7 mm;
3) telapak tangan : 8–12 mm;
4) dorsum manus : 20–30 mm;
5) dada  : 40 mm;
6) paha  : 70–75 mm;
7) jari kaki  : 3–8 mm.8) 

 8. Tes untuk diskriminatif.
a. Rasa gramestesia.
 Untuk mengenal angka, aksara, bentuk yang digoreskan diatas kulit 

pasien, misalnya ditelapak tangan pasien.
b. Rasa barognosia.
 Untuk mengenal berat suatu benda.
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c. Rasa topognosia. 
 Untuk mengenal tempat pada tubuhnya yang disentuh pasien.

 9. Tes untuk mengetahui lokalisasi rasa nyeri.
a. Tindakan untuk mengetahui adanya kelainan di daerah tulang 

belakang servikal.
• Distraksi servikal.
• Kompresi servikal: tindakan Lhermitte.
• Tindakan valsava.
• Tes menelan.

b. Tindakan dari Tinel: untuk mengetahui tanda kesemutan akibat 
lesi susunan saraf perifer. Dengan melakukan penekanan pada saraf 
perifer:
• bila hasilnya: timbul rasa nyeri, ini berarti terjadi lesi iritatif;
•	 bila hasilnya timbul kesemuten, ini berarti adanya regenerasi 

saraf.	
c. Modifikasi tes Laseque.
 Tes dari Bragard: tes straight leg raising kemudian diikuti dengan 

dorsofleksi kaki.
 Tanda hasil Laseque akan positif pada derajat yang lebih kecil.
d. Tes dari O’CONNEL = tes laseque silang.
 Nyeri timbul pada pangkal N. Iskhiadikus yang sehat pada waktu 

dilakukan tes SLRS.
e. Tanda Bowtring.
 Penekanan pada fossa poplitea di atas N.ishiadikus menimbulkan 

rasa sakit di punggung atau kaki.
 10. Tes untuk membangkitkan rasa nyeri di sendi panggul/sakroiliaka.

a. Tes dari Patrick = F-AB-BR-E Sign.
 Tumit/maleolus tungkai yang sakit diletakkan pada tungkai yang 

lain kemudian diadakan penekanan pada lutut yang difleksikan itu 
kemudian timbul gerakan fleksi, abduksi, eksorotasi dan ekstensi 
dan ini akan menimbulkan rasa nyeri di sendi panggul yang ada 
kelainannya.

b. Tes dari kontra Patrick.
 Dilakukan tindakan kebalikan dari tes Patrick lalu timbul pula rasa 

nyeri di sendi sakroiliaka.
c. Tes Homan
 Pasien dibaringkan telentang dan tungkai diluruskan lalu kaki 

didorsofleksikan pada sendi pergelangan kaki lalu timbul rasa nyeri 
diabetes. Pasien berbaring telentang, tungkai diluruskan lalu lakukan 
palpasi pada betis dan sekitarnya kemudian timbul rasa nyeri.
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d. Tes dari NAFSIGER - VIETS.
 Pasien telentang/berdiri kemudian dilakukan penekanan pada 

kedua v. jugularis sampai pasien merasa kepalanya penuh sekitar 
1,5–2,5 menit, bila tekanan intrakranial meningkat timbul rasa nyeri 
radikuler yang makin bertambah.

Nomenklatur untuk Pemeriksaan Sensorik

 1. Rasa eksteroseptif.
a. Hilangnya rasa raba: anestesia.
b. Berkurangnya rasa raba: hipestesia.
c. Berlebihnya rasa raba: hipertesia.

 2. Rasa nyeri.
a. Hilangnya rasa nyeri: analgesia.
b. Berkurangnya rasa nyeri: hipalgesia???.
c. Berlebihnya rasa nyeri: hipergesia.

 3. Rasa suhu.
a. Hilangnya rasa suhu: thermoanesthesia
b. Berkurangnya rasa suhu: thermohipesthesia.
c. Berlebihnya rasa suhu: thermohiperesthesia.

 4. Rasa abnormal di permukaan tubuh.
a. Kesemuten: paresthesia.
b. Nyeri panas dingin yang tidak keruan: disesthesia.

 5. Rasa propioseptif=rasa raba dalam.
b. Rasa gerak: kinesthesia
c. Rasa sikap: statesthesia.
d. Rasa getar: palesthesia.
e. Rasa tekan: baresthesia.

 6. Rasa diskriminatif.
a. Mengenal bentuk dan ukuran sesuatu dengan jalan perabaan: 

stereonosis.
b. Mengenal dan mengetahui berat sesuatu: barognosis.
c. Mengenal tempat yang diraba: topestesia, topognosis.
d. Mengenal angka, aksara, bentuk yang digoreskan di atas kulit: 

gramestesia.
e. Mengenal diskriminasi dua titik: diskriminasi spasial.
f. Mengenal setiap titik dan daerah tubuh sendiri: autotopognosis.
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Pemeriksaan Refleks

Hasil pemeriksaan refleks merupakan informasi penting yang sangat menentukan. 
Penilaian refleks selalu berarti penilaian secara banding antara sisi kiri dan sisi 
kanan. Respons terhadap suatu perangsangan tentu tergantung pada intensitas. 
Oleh karena itu, refleks kedua belah tubuh yang dapat dibandingkan harus 
merupakan hasil perangsangan yang berintensitas sama.
 Refleks fisiologis yang dibangkitkan untuk pemeriksaan klinis meliputi 
refleks superfisial dan refleks tendon atau periosteum. Pada penderita penyakit 
saraf tertentu dapat dibandingkan refleks patologis atau juga refleks primitif. 
Berdasarkan hasil penilaian terhadap refleks fisiologis dan patologis ini kita 
dapat memperkirakan letak/jenis lesi.

Refleks Superfisial

Refleks Dinding Perut 
 1. Stimulus: goresan dinding perut daerah, epigastrik, supraumbilikal, 

infra-umbilikal dari lateral ke medial.
 2. Respons: kontraksi dinding perut.
 3. Aferen:

n. intercostal T5–7 (epigastrik)
n. intercostal T7–9 (supraumbilikal)
n. intercostal T9–11 (umbilika)
n. intercostal T11–L1 (infraumbilikal)
n. iliohypogastricus.
n. ilioinguinalis.

 4. Eferen:
n. intercostal T5–7 (epigastrik)
n. intercostal T7–9 (supraumbilikal)
n. intercostal T 9 –11 (umbilika)
n. intercostal T11–L1 (infraumbilikal)
n. iliohypogastricus.
n. ilioinguinalis.
 

Refleks Kremaster
 1. Stimulus: goresan pada kulit paha sebelah medial dari atas ke bawah.
 2. Respons: elevasi testis ipsilateral.
 3. Afferent: n. ilioinguinal (L1–2).
 4. Efferent: n. genitofemoralis.
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Refleks Fisiologis (Tendon/Periosteum)

Refleks bisep (BPR)
 1. Stimulus: ketokan pada jari pemeriksa yang ditempatkan pada tendon. 

biseps brachii, posisi lengan setengah ditekuk pada sendi siku.
 2. Respons: fleksi lengan pada sendi siku.
 3. Aferen: n. musculucutaneus (C 5–6).
 4. Eferen: n. musculucutaneus (C 5–6).

Refleks trisep (TPR)
 1. Stimulus: ketukan pada tendon otot triseps brachii, posisi lengan fleksi 

pada sendi siku dan sedikit pronasi.
 2. Respons: ekstensi lengan bawah di sendi siku.
 3. Aferen: n. radialis (C6-7-8)
 4. Eferen: n. radialis (C6-7-8 )

Refleks periosto radialis
 1. Stimulus: ketukan pada periosteum ujung distal os radii, posisi lengan 

setengah fleksi dan sedikit pronasi.
 2. Respons: fleksi lengan bawah di sendi siku dan supinasi karena kontraksi 

m. Brachioradialis.
 3. Aferen: n. radialis (C5–6).
 4. Eferen: n. radialis (C5–6).

Refleks periosto ulnaris
 1. Stimulus: ketukan pada periosteum procesus styloigeus ulnea, posisi 

lengan setengah fleksi, dan antara pronasi–supinasi.
 2. Respons: pronasi tangan akibat kontraksi m. pronator quadrates.
 3. Aferen: n. ulnaris (C B-T1).
 4. Eferen: n. ulnaris (C B-T1).

Refleks patella (KPR)
 1. Stimulus: ketukan pada tendon patella
 2. Respons: ekstensi tungkai bawah karena kontraksi m. quadriceps 

Femoris.
 3. Eferen: n. femoralis (L 2-3-4)
 4. Aferen: n. femoralis (L 2-3-4)
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Refleks achilles (APR)
 1. Stimulus: ketukan pada tendon Achilles.
 2. Respons: plantar fleksi kaki karena kontraksi m. gastroknemius.
 3. Eferen: n. tibialis (L. 5-S, 1-2).
 4. Aferen: n. tibialis (L. 5-S, 1-2).

Klonus lutut 
 1. Stimulus: pegang dan dorong os patella ke arah distal.
 2. Respons : kontraksi reflektorik m. quadriceps femoris selama stimulus 

berlangsung.

Klonus kaki
 1. Stimulus: dorsofleksikan kaki secara maksimal, posisi tungkai fleksi di 

sendi lutut.
 2. Respons: kontraksi reflektorik otot betis selama stimulus berlangsung.

Refleks Patologis

Babinski
 1. Stimulus: penggoresan telapak kaki bagian lateral dari posterior ke 

anterior.
 2. Respons: ekstensi ibu jari kaki dan pengembangan (fanning) jari-jari 

kaki.

Chaddock
 1. Stimulus: penggoresan kulit dorsum pedis bagian lateral, sekitar 

malleolus lateralis dari posterior ke anterior.
 2. Respons: seperti babinski.

Oppenheim
 1. Stimulus: pengurutan crista anterior tibiae dari proksimal ke distal.
 2. Respons: seperti babinski.

Gordon
 1. Stimulus: penekanan betis secara keras.
 2. Respons: seperti babinski.

Schaffer
 1. Stimulus: memencet tendon achilles secara keras.
 2. Respons: seperti babinski.
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Gonda
 1. Stimulus: penekukan (planta fleksi) maksimal jari kaki keempat.
 2. Respons: seperti babinski.

Stransky
 1. Stimulus: penekukan (lateral) maksimal jari kaki kelima.
 2. Respons: seperti babinski.

Rossolimo
 1. Stimulus: pengetukan pada telapak kaki.
 2. Respons: fleksi jari-jari kaki pada sendi interphalangealnya.

Mendel - Bechterew
 1. Stimulus: pengetukan dorsum pedis pada daerah os cuboideum.
 2. Respons: seperti rossolimo.

Hoffman
 1. Stimulus: goresan pada kuku jari tengah pasien.
 2. Respons: ibu jari, telunjuk dan jari- jari lainnya berefleksi.

Tromner
 1. Stimulus: colekan pada ujung jari tengah pasien.
 2. Respons: seperti Hoffman.

Leri
 1. Stimulus: fleksi maksimal tangan pada pergelangan tangan sikap lengan 

diluruskan dengan bagian ventral menghadap ke atas.
 2. Respons: tidak terjadi fleksi di sendi siku.

Mayer
 1. Stimulus: fleksi maksimal jari tengah pasien ke arah telapak tangan.
 2. Respons: tidak terjadi oposisi ibu jari.

Refleks Primitif

Refleks mengisap (sucking)
 1. Stimulus: sentuhan pada bibir.
 2. Respons: gerakan bibir, lidah, dan rahang bawah seolah-olah 

menyusu.
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Refleks Snout
 1. Stimulus: ketukan pada bibir atas
 2. Respons: kontraksi otot-otot di sekitar bibir/di bawah hidung 

(menyusu).

Refleks Graps
 1. Stimulus: penekanan/penempatan jari si pemeriksa pada telapak tangan 

pasien.
 2. Respons: tangan pasien mengepal.

Refleks Palmo-Mental
 1. Stimulus: goresan ujung pena terhadap kulit telapak tangan bagian 

Thenar.
 2. Respons: kontraksi otot mentalis dan orbicularis oris ipsilateral.
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Bab

Enam

Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan 

pada sekelompok klien dengan gangguan sistem 

neurobehaviour pada berbagai tingkat usia dengan 

memperhatikan aspek legal etis.

KOMPETENSI BLOK 9

MANAJEMEN KASUS PADA 

SISTEM NEUROBEHAVIOUR DENGAN 

PENDEKATAN ASUHAN KEPERAWATAN

(BLOK 9 SISTEM NEUROBEHAVIOUR II)

PENDAHULUAN
Blok 9: Sistem Neurobehaviour II merupakan blok ke-9 dalam rangkaian 
pembelajaran pendidikan di Prodi S-1 Keperawatan Stikes Maharani dan 
yang dilakui sebelumnya adalah Blok Sistem Neurobehaviour I. Setelah 
mempelajarinya diharapkan mahasiswa mampu:
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 1. melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan gangguan sistem 
neurobehaviour pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan 
aspek legal dan etik;

 2. melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem 
neurobehaviour pada berbagai tingkat usia dengan memperhatikan 
aspek legal dan etis;

 3. mengidentifikasi masalah-masalah penelitian yang berhubungan dengan 
sistem imun dan hematologi serta menggunakan hasil-hasil penelitian 
dalam mengatasi masalah sistem neurobehaviour;

 4. melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok 
klien dengan gangguan sistem neurobehaviour pada berbagai tingkat 
usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis;

 5. melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem 
neurobehaviour pada berbagai tingkat usia;

 6. mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan 
gangguan sistem neurobehaviour pada berbagai tingkat usia sesuai 
dengan standar yang berlaku, dengan berpikir kreatif dan inovatif 
sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. 

Setelah mengikuti Blok Keperawatan Jiwa ini mahasiswa akan:???
 1. melaksanakan pengkajian pada pasien dengan berbagai kasus gangguan 

kesehatan jiwa;
 2. merumuskan diagnosis keperawatan pada pasien dengan gangguan 

kesehatan jiwa;
 3. membuat perencanaan keperawatan pada pasien dengan berbagai kasus 

gangguan kesehatan jiwa;
 4. melaksanakan terapi modalitas keperawatan;
 5. melaksanakan tindakan kolaboratif pada pasien gangguan kesehatan 

jiwa;
 6. melaksanakan evaluasi keperawatan pada pasien dengan gangguan 

kesehatan jiwa.

 Dengan demikian, dalam menjalankan semua asuhan keperawatan pada 
klien dengan masalah-masalah psikososial tidak melewatkan kemampuan-
kemampuan sebagai berikut.

 1. Mengaplikasikan konsep dan teknik komunikasi terapeutik dalam 
melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien gangguan kesehatan 
jiwa.
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 2. Mempraktikkan konsep dan teknik komunikasi terapeutik dalam 
melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien gangguan kesehatan 
jiwa.

 3. Mengaplikasikan konsep dasar asuhan keperawatan pasien gangguan 
kesehatan jiwa.

 4. Mengaplikasikan konsep tahapan pengkajian keperawatan kesehatan 
jiwa.

 5. Mengidentifikasi data fokus untuk menegakkan masalah 
keperawatan.

 6. Memformulasikan data fokus untuk menegakkan masalah 
keperawatan.

 7. Menetapkan diagnosis keperawatan yang telah dirumuskan.
 8. Memformulasikan diagnosis keperawatan yang telah dirumuskan.
 9. Memprioritaskan diagnosis keperawatan.
 10. Menilai diagnosis melalui cara penilaian yang berlaku.
 11. Menjelaskan tujuan dan kriteria hasil yang hendak dicapai pada asuhan 

keperawatan.
 12. Memformulasikan tujuan dan kriteria hasil yang hendak dicapai pada 

asuhan keperawatan.
 13. Menetapkan perencanaan keperawatan. 
 14. Memformulasikan rencana tindakan keperawatan. 
 15. Menerapkan konsep dan jenis terapi modalitas keperawatan pada pasien 

gangguan jiwa.
 16. Memformulasikan konsep dan jenis terapi modalitas keperawatan pada 

pasien gangguan jiwa.
 17. Menerapkan konsep kolaboratif dalam terapi somatik; psikofarmaka, 

dan ECT pada pasien gangguan jiwa.
 18. Memformulasikan konsep kolaboratif dalam terapi somatik psikofarmaka 

dan ECT pada pasien gangguan kesehatan jiwa.
 19. Mengaplikasikan evaluasi keperawatan berdasarkan respons subjektif 

dan objektif pasien gangguan jiwa.

AKTIVITAS BELAJAR
Aktivitas belajar dalam blok ini adalah sebagai berikut.
 1. Diskusi kelompok dengan tutor dua kali dalam seminggu.
  Bila ada kelompok oleh suatu penyebab tidak memperoleh tutor, harap 

menghubungi koordinator blok.
 2. Belajar mandiri.
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  Metode ini akan memberikan kesempatan kepada saudara untuk 
menetapkan model/gaya dan cara sendiri maupun seting tempat belajar 
sesuai dengan keinginan sendiri. Untuk itu saudara diharapkan akan 
lebih aktif dalam belajar, baik dalam berdiskusi, mencari informasi dari 
pustaka maupun konsultasi ke pakar.

  Belajar mandiri akan menumbuhkan sikap mau dan mampu belajar 
sepanjang hayat yang merupakan kemampuan dasar yang penting dalam 
perkembangan karir mahasiswa di kemudian hari.

  Kegiatan ini dapat berupa penelusuran pustaka, belajar secara mandiri 
maupun survei lapangan.

 3. Diskusi kelompok.
  Dalam diskusi kelompok, mahasiswa diharapkan berdiskusi bertolak 

dari pertanyaan-pertanyaan:
a. Apa yang perlu diketahui?
b. Apa yang telah diketahui?
c. Apa yang belum diketahui?

 4. Seven-Jump
  Untuk mencapai sasaran pembelajaran, metode ini akan menggunakan 

7 lompatan/langkah, yaitu sebagai berikut.
a. Langkah 1: klarifikasi istilah dan konsep.

• Brainstorming/curah pendapat mengenai kata, istilah, dan konsep 
yang belum diketahui oleh masing-masing anggota kelompok.

• Klarifikasi istilah yang belum/tidak diketahui oleh anggota 
kelompok dengan menggunakan pengetahuan dasar yang 
diketahui atau mencari artinya dalam kamus.

b. Langkah 2: menetapkan/mendefinisikan masalah.
• Menetapkan/mendefinisikan masalah dari skenario.
• Identifikasi masalah (yang berkaitan dengan skenario) kedokteran 

dan keperawatan, dengan memilih bagian dari masalah pemicu/
skenario yang akan dijadikan data untuk identifikasi masalah.

• Selanjutnya tentukan apa masalah dari skenario tersebut.
c. Langkah 3: analisis masalah
 Curah pendapat dengan analisis kritis dari masalah yang telah 

ditetapkan pada langkah 2. Di sini diperlukan penerapan berpikir 
kritis dan pendalaman ilmu dasar keperawatan yang relevan.
• Kenapa masalah yang sudah ditetapkan pada langkah 2 menjadi 

suatu masalah?
• Apa implikasi/konsekuensi/akibat yang dapat ditimbulkan oleh 

masalah yang telah ditetapkan pada langkah 3?
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• Bagaimana mekanisme timbulnya masalah tersebut?
• Bagaimana penyelesaian masalah tersebut?
• Dan sebagainya sesuai dengan skenario yang ada.

d. Langkah 4: menginventarisasi secara sistematis berbagai penjelasan 
yang didapatkan pada langkah 3.
• Perumusan hipotesis: merumuskan penjelasan dari hasil langkah 3.
• Identifikasi karekteristik pengetahuan yang diperlukan.
• Identifikasi pengetahuan yang telah diketahui.
• Identifikasi pengetahuan yang belum diketahui.
• Identifikasi sumber pengetahuan yang tepat untuk mempelajari 

pengetahuan yang belum diketahui.
e. Langkah 5: merumuskan sasaran pembelajaran.

• Merumuskan tujuan pembelajaran: pengetahuan yang belum 
diketahui menjadi tujuan belajar.

• Identifikasi sumber informasi yang tepat.
f. Langkah 6: mengumpulkan informasi tambahan di luar waktu 

diskusi kelompok.
• Dilakukan di luar tutorial.
• Penelusuran pustaka, konsultasi pakar, pengamatan lapangan, 

diskusi kelompok tanpa tutor untuk mencari/mempelajari apa 
yang sudah ditetapkan sebagai sasaran belajar.

g. Langkah 7: melakukan sintesis dan pengujian informasi-informasi 
yang telah terkumpul.
• Melaporkan hasil kerja kepada kelompok, berbagi hasil 

pembelajaran dari sumber belajar yang telah dikumpulkan.
• Mendiskusikan hasil belajar, menganalisis hingga didapatkan 

kesimpulan yang berupa hasil belajar yang dapat diterima oleh 
semua anggota kelompok sehingga terjadi sintesis pengetahuan 
lama dan baru, serta pengetahuannya dengan menerapkan pada 
masalah, untuk mengetahui seberapa jauh masalah tersebut dapat 
dijelaskan.

• Pengulangan semua atau beberapa langkah, bila diperlukan.
• Mengidentifikasi apa yang belum dipelajari.
• Rangkuman dari apa yang sudah dipelajari, dan bila mungkin.
• Pengujian terhadap pemahaman tentang pengetahuan yang sudah 

didapat, melalui penerapannya pada masalah lain.
• Menyusun laporan.
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 Langkah a–e dilaksanakan pada diskusi kelompok minggu pertama 
dalam suatu skenario, langkah f dilakukan secara mandiri, dan langkah g 
dilakukan dalam diskusi kelompok berikutnya.

Diskusi Kelompok tanpa Tutor. Diskusi kelompok tanpa tutor tergantung 
keperluan, mahasiswa dapat melakukan diskusi kelompok tanpa tutor untuk 
berbagai tujuan, misal untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan teoritis, 
sasaran pembelajaran kelompok, memantau perolehan informasi yang harus 
dikumpulkan maupun mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan praktis.

Konsultasi Pakar. Mahasiswa dipersilahkan untuk berkonsultasi dengan 
pakar/dosen pengampu bila menginginkan. Konsultasi dapat dilakukan 
dengan pakar terkait.

Kuliah Pakar. Apabila dipandang perlu oleh mahasiswa atau tim penyususn 
blok, dapat dilakukan kuliah pakar untuk menjelaskan masalah-masalah 
yang muncul dan belum terpecahkan.

PENILAIAN/ASSESSMENT

Komponen Penilaian dalam Blok
 1. Kompetensi pengetahuan.

a. Ujian Blok, Multiple Choise Questions.
b. Observasi tutor:

• aktivitas dalam diskusi; aktivitas dalam diskusi;
• hasil belajar mandiri. hasil belajar mandiri.

c. Laporan kelompok.
d. Makalah individu.
e. Presentasi individu dan kelompok.
f. Praktikum di laboratorium.

 2. Kompetensi keterampilan.
  Komunikasi:

a. observasi tutor dalam diskusi kelompok;
b. keterampilan klinik (Clinical Skills Lab).
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 3. Kompetensi sikap/perilaku.
a. Observasi tutor dalam diskusi kelompok.
b. Clinical Skills Lab.

KOMPETENSI

Standar Kompetensi
Mampu berpikir sistematis dan komprehensif dalam mengaplikasikan konsep 
sistem neurobehaviour dengan pendekatan asuhan keperawatan sebagai dasar 
pemecahan masalah dengan memperhatikan aspek legal dan etis.

Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat:

 1. melaksanakan pengkajian pada pasien dengan berbagai kasus gangguan 
kesehatan jiwa;

 2. merumuskan diagnosis keperawatan pada pasien dengan gangguan 
kesehatan jiwa;

 3. membuat perencanaan keperawatan pada pasien dengan berbagai kasus 
gangguan kesehatan jiwa;

 4. melaksanakan terapi modalitas keperawatan;
 5. melaksanakan tindakan kolaboratif pada pasien gangguan kesehatan 

jiwa;
 6. melaksanakan evaluasi keperawatan pada pasien dengan gangguan 

kesehatan jiwa. 

Sasaran Belajar
 1. Mengaplikasikan konsep dan teknik komunikasi terapeutik dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien gangguan kesehatan 
jiwa.

 2. Mempraktikkan konsep dan teknik komunikasi terapeutik dalam 
melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien gangguan kesehatan 
jiwa.

 3. Mengaplikasikan konsep dasar asuhan keperawatan pasien gangguan 
kesehatan jiwa.

 4. Mengaplikasikan konsep tahapan pengkajian keperawatan kesehatan 
jiwa.
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 5. Mengidentifikasi data fokus untuk menegakkan masalah 
keperawatan.

 6. Memformulasikan data fokus untuk menegakkan masalah 
keperawatan.

 7. Menetapkan diagnosis keperawatan yang telah dirumuskan. 
 8. Memformulasikan diagnosis keperawatan yang telah dirumuskan.
 9. Memprioritaskan diagnosis keperawatan.
 10. Menilai diagnosis melalui cara penilaian yang berlaku. 
 11. Menjelaskan tujuan dan kriteria hasil yang ingin dicapai pada asuhan 

keperawatan.
 12. Memformulasikan tujuan dan kriteria hasil yang hendak dicapai pada 

asuhan keperawatan.
 13. Menetapkan perencanaan keperawatan. 
 14. Memformulasikan rencana tindakan keperawatan. 
 15. Menerapkan konsep dan jenis terapi modalitas keperawatan pada pasien 

gangguan jiwa.
 16. Memformulasikan konsep dan jenis terapi modalitas keperawatan pada 

pasien gangguan jiwa.
 17. Menerapkan konsep kolaboratif dalam terapi somatik, psikofarmaka, 

dan ECT pada pasien gangguan jiwa.
 18. Memformulasikan konsep kolaboratif dalam terapi somatik psikofarmaka 

dan ECT pada pasien gangguan kesehatan jiwa.
 19. Mengaplikasikan evaluasi keperawatan berdasarkan respons subjektif 

dan objektif pasien gangguan jiwa.

Dasar Pengetahuan
 1. Hubungan terapeutik antara perawat-pasien.

a. Pengertian komunikasi dalam hubungan terapeutik.
b. Prinsip komunikasi dalam keperawatan jiwa.
c. Penggunaan diri secara terapeutik.

 2. Kemampuan yang diperlukan dalam interaksi antara perawat-pasien.
 3. a. Proses keperawatan jiwa.

b. Tahapan proses keperawatan.
c. Laporan pendahuluan strategi pelaksanaan.

 4. Proses keperawatan pada berbagai kasus gangguan jiwa.
a. Harga diri rendah.

• Pengertian.
• Rentang respons konsep diri.
• Konsep diri yang sehat.
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• Penyimpangan konsep diri.
• Tinjauan kasus dan asuhan keperawatannya.

b. Depresi dan mania.
•	 Pengertian.
•	 Psikodinamika.
•	 Tinjauan kasus dan asuhan keperawatannya.

c. Gangguan proses berpikir.
•	 Gangguan persepsi: waham.

d. Tingkah laku bunuh diri.
•	 Pengertian.
•	 Rentang respons bunuh diri.
•	 Faktor risiko bunuh diri.
•	 Tinjauan kasus dan asuhan keperawatannya.

e. Gangguan kognitif.
•	 Pengertian.
•	 Rentang respons kognitif.
•	 Faktor penyebab.
•	 Demensia dan delirium.
•	 Tinjauan kasus dan asuhan keperawatannya.

f. Kerusakan interaksi sosial.
•	 Pengertian.
•	 Tahap perkembangan dalam berhubungan.
•	 Rentang respons berhubungan.
•	 Faktor penyebab masalah berhubungan.
•	 Tinjauan kasus dan asuhan keperawatannya.

g. Defisit perawatan diri.
h. Berbagai terapi modalitas keperawatan pada pasien gangguan jiwa 

adalah sebagai berikut.
• Terapi aktivitas kelompok.
• Terapi sosialisasi.
• Terapi orientasi realita.

i. Latihan dan praktik keperawatan jiwa komprehensif.
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Skenario 2 :
Isolasi Sosial

Skenario  7:
Depresi / Mania

Skenario  3 dan 4:
Waham

Skenario  7 :
Defisit Perawatan Diri

Skenario 8  :
Risiko Bunuh Diri

Skenario 1:
Harga Diri Rendah

Gambar 6.1 Analisis topik.

PANDUAN TUTOR 
 1. Mohon diikuti langkah-langkah seven jump.
 2. Pada tutorial/diskusi kelompok yang pertama, usahakan teridentifikasi 

kata, istilah, kalimat yang merupakan keywords yang menjadi entry point 
masuknya pengetahuan/konsep yang menjadi sasaran belajar. Bila dalam 
diskusi kelompok konsep-konsep tersebut belum teridentifikasi, arahkan 
diskusi sedemikian rupa, tanpa “menguliahi”. Dengan demikian konsep-
konsep yang belum diketahui/dikuasai tersebut dapat teridentifikasi oleh 
mahasiswa. Konsep-konsep/pengetahuan dan mungkin juga kata/istilah 
yang belum dipahami mahasiswa intujuan??? pembelajaran yang harus 
dipelajari akan menjadi  tujuan pembelajaran.

 3. Setiap masalah harus ditinjau dari area kompetensi yang ada dan pada 
tahap pengkajian adalah faktor predisposisi dan presipitasi.

 4. Ingatkan kepada mahasiswa, bahwa penjelasan mengenai keywords/
konsep-konsep sampai pada tingkatan yang mendasar.

 5. Pada diskusi kedua, mahasiswa melaporkan hasil pembelajarannya 
dalam kelompok, berbagi hasil belajar, menyintesis hasil pengetahuan 
yang telah dikuasai sebelumnya/mengambil kesimpulan/ kesepakatan 
mengenai hasil belajar dan hal-hal yang akan dimasukkan dalam 
laporan.
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 6. Bila ada perbedaan pendapat, mahasiswa diminta membuat kesepakatan 
berdasar bukti ilmiah yang dimiliki (evidance based).

 7. Dalam menyusun laporan dianjurkan mengikuti logika penalaran 
sebagai berikut.
a. Masalah kesehatan yang dihadapi.
b. Alternatif penyelesaian masalah tersebut.
c. Masalah kebutuhan dasar, konsep dasar ilmu keperawatan jiwa, dan 

dasar-dasar psikologis.
d. Alternatif terbaik.

Skenario 1

“APALAH ARTINYA DIRI SAYA ......”

Nadia, 21 tahun, seorang gadis yang sangat cantik, terlihat sedang diam di 
antara sekian banyak pasien yang sedang melakukan aktivitas kelompok 
di ruangan perawatan. Dengan kepala tertunduk dan memainkan bajunya, 
sesekali dia melihat ke arah temannya yang memanggil, lalu menunduk lagi. 
Saat ditanya dia hanya bilang “tidak tahu” dan jawaban pendek lainnya. 
 Setelah beberapa hari berkomunikasi dengan perawat, akhirnya dia 
mau mengatakan bahwa dia merasa tidak berarti dan hanya menjadi beban 
keluarga, karena dia tidak bisa seperti kakaknya yang lain, yang telah sukses 
menjadi hakim, arsitek, dan dokter spesialis. Sementara orang tuanya adalah 
seorang profesor di perguruan tinggi terkenal, demikian pula ibunya adalah 
seorang arsitek terkenal di kotanya. Nadia juga mengatakan bahwa dia tidak 
mungkin mampu menjadi seperti mereka. Dia merasa tak satupun dari cita-
citanya akan tercapai dan bagaimana nantinya akan melanjutkan hidup. Dia 
merasa bukan apa-apa meskipun 1 tahun yang lalu dia sempat berkuliah di 
fakultas kedokteran dengan indeks prestasi yang sangat terpuji.
 Sehari-hari dia hanya duduk menyendiri dan melamun, setiap diberikan 
tugas tidak pernah selesai karena aktivitasnya yang sangat lambat. 
 Hal-hal yang ingin ditanyakan oleh ibu dan ayahnya kepada perawat:

 1. Nadia ini kira-kira menderita sakit atau hanya perlu istirahat di 
rumah?

 2. Nadia memang anak pendiam, jadi apakah salah kalau dia sekarang ini 
juga lebih banyak berdiam diri?

 3. Semua anak-anak saya berhasil, hanya Nadia saja yang tidak berhasil. 
Apakah ada yang salah dari kami?
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 4. Di rumah memang seluruh pekerjaan dikerjakan oleh pembantu karena 
kami sangat menyayanginya, apakah itu salah? Mengapa itu salah?

 5. Kami memang sangat keras dalam mendidik anak-anak kami, karena 
kami ingin mereka berhasil dan menjadi orang yang seperti kami 
harapkan.

 6. Apakah yang harus kami lakukan setelah dia nanti keluar dari rumah 
sakit?

Skenario 2

‘’PERCUMA SAYA PUNYA TEMAN, PALING HANYA …. ‘’

Nunik, 23 tahun, terlihat menyendiri di pojok ruangan rekreasi di ruang 
perawatan Sedap Malam. Sambil menunduk, dia mempermainkan ujung 
roknya yang sudah mulai terlihat lusuh karena seringnya dipermainkan. Dia 
bereaksi sangat lamban ketika terdengar suara temannya yang sedang tertawa. 
Hanya sedikit mendongakkan kepala sambil sesekali melihat dari mana arah 
datangnya suara. Ketika perawat mendekat, ia hanya menggeser duduknya 
sedikit dan sewaktu dimintai izin untuk duduk dan ditemani oleh perawat, ia 
hanya menunduk pelan. Saat ditanya, ia menjawab dengan jawaban pendek 
dan singkat, tidak jelas. Tidak pernah menatap mata lawan bicaranya. Ketika 
diminta untuk menceritakan apa yang sedang dirasakannya sekarang dia 
menjawab singkat, bahwa ia merasa sangat kesepian karena tidak ada yang 
mau mengajaknya mengobrol bersama. Nunik merasakan kejenuhan yang 
luar biasa dan sangat membosankan dalam hidup ini, menurutnya. Selama 
beberapa hari diamati, ia tidak pernah ditemani oleh seorang pun pasien. Dia 
belum/tidak mengenal perawat-perawat yang merawatnya di ruangan. Tidak 
mengenal pasien-pasien yang ada dalam satu ruangannya. 
 Hal-hal yang ingin ditanyakan oleh keluarganya saat menjenguk pasien 
adalah:

 1. Mengapa Nunik terlihat sangat pendiam tidak seperti sebelum-
sebelumnya?

 2. Apakah Nunik pernah merasakan kekecewaan sewaktu memiliki teman 
dulu?

 3. Adakah anggota keluarga yang menjadi orang terdekat dan berpengaruh 
dalam hidupnya?

 4. Sebenarnya Nunik mengalami penyakit apa?
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 5. Apakah Nunik diganggu oleh makhluk halus yang membuat ia menjadi 
sangat pendiam?

 6. Apakah yang dapat terjadi bila masalah Nunik tidak segera 
ditangani?

 7. Apakah yang harus kami lakukan agar tidak menimbulkan gangguan 
yang lebih parah lagi?

Skenario 3

SEORANG ISTRI YANG MALANG

Bu Endro, 40 tahun, berpenampilan menarik, suatu pagi berpamitan kepada 
suaminya bahwa dia akan pergi ke pasar. Oleh karena jarak rumah dan 
pasarnya relatif jauh, maka Bu Endro pergi dan pulang naik ojek, tanpa 
memakai helm, dan membuat rambutnya acak-acakan. Oleh karena tadi 
malam hujan sangat lebat, membuat pasarnya becek dan licin, dan bu Endro 
terpeleset. Kejadian itu membuat bajunya kotor. Setelah berbelanja bu Endro 
pulang. Sesampainya di rumah, Pak Endro melihat istrinya dengan rambut 
acak-acakan dan baju yang sedemikian kotor, timbul rasa curiganya dan 
langsung menuduh bahwa ia telah diperkosa seorang laki-laki. Dan tuduhan 
itu tidak berhenti sampai di situ, dia terus menerus bertanya dan tidak 
memedulikannya.
 Hal-hal yang ditanyakan Bu Endro kepada perawat terkait suaminya 
adalah:

 1. Apa yang sedang terjadi pada Pak Endro?
 2. Mengapa hal itu bisa terjadi?
 3. Apakah perilaku Pak Endro membahayakan?
 4. Mengapa perilakunya membahayakan?
 5. Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

Skenario 4

”SAYA INI MASIH KETURUNAN RAJA ........”

Pasien Dodi sedang terlihat duduk sendiri di kursi tamu ruang perawatan 
RSJ. Dengan posisi duduk yang sangat tegap, ia melihat ke sekeliling ruangan 
dengan tatapan tajam. Ketika didekati istrinya yang sedang berkunjung, dia 
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bilang “maaf Anda siapa? Rasanya kita tidak bisa duduk bersama, Anda 
terlalu rendah bila sedang berhadapan dengan saya, karena saya adalah 
keturunan Raja Singasari ke XI.”
 Saat keluarganya dilakukan wawancara dengan perawat, keluarga 
menyampaikan bahwa sudah 4 bulanan ini Dodi selalu terlihat murung dan 
suka menyendiri dan bila didekati oleh anggota keluarga yang lain selalu 
menolak dengan alasan mereka tidak setara dan sebaiknya menjauh saja 
darinya. Berdasarkan hasil wawancara juga didapatkan data bahwa mereka 
kesulitan biaya perawatan karena ekonomi yang susah. Mereka adalah 
keturunan asli penduduk setempat yakni Desa Sukamandi, Sukabumi. 
Orang tuanya adalah petani penggarap sawah milik tetangga. Dodi sering 
kali mengalami kegagalan saat duduk di bangku sekolah dasar, dan dia tidak 
berhasil menamatkan SMP-nya. Gaya bergaul Dodi seperti orang yang mampu 
dan suka memilih teman. Sampai akhirnya dia mengalami gangguan jiwa.
 Hal-hal yang ingin ditanyakan oleh istri dan keluarganya adalah:

 1. Apa sebenarnya yang sedang dialami Dodi?
 2. Bagaimana hal demikian bisa terjadi dan dialami oleh Dodi?
 3. Apakah peristiwa-peristiwa yang dialami Dodi dapat memengaruhi 

terjadinya gangguan ini?
 4. Kalau Dodi sering terlihat diam, memang sejak kecil dia pendiam, apakah 

hal tersebut salah? Lalu bagaimana supaya dia dapat berubah?
 5. Apa yang bisa saya lakukan supaya gangguannya tidak terlalu parah?
 

Skenario 5

PAK TENTARAKU YANG MALANG

Nardi, 25 tahun, baru 3 bulan ini berada di rumah ibunya setelah di“rumahkan” 
oleh kesatuannya. Sudah 1 tahun ia ditugaskan di Aceh untuk mengatasi 
kerusuhan yang ada di sana. Beberapa hari ini dia sering terlihat seperti 
sedang mengendap-endap di kursi atau bahkan di lantai dengan memanggul 
gagang sapu ijuk. 
 Ia lebih sering terlihat menyendiri dan sering terlihat berbicara sendiri 
sambil bersungut-sungut. Oleh karena hal itulah, ia jarang sekali makan 
karena lebih asyik dengan kesendirian dan lamunannya. Ia terlihat sangat 
kurus dan kumal karena jarang mau mandi. Suatu malam ia pernah marah-
marah dan menyuruh orang seisi rumah untuk sembunyi dan tidak ada satupun 
yang boleh keluar dan mengancam akan menembak bila ada yang tidak 
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sembunyi. Menurutnya tentara GAM selalu mengintai. Setiap ditegur kakak 
dan ibunya ia tidak pernah menyahut dan menanggapi.  Oleh karena kondisi 
yang demikian dan sering sekali ia ngamuk, maka keluarga membawanya ke 
dokter.
 Hal yang ingin ditanyakan oleh ibu dan kakaknya tentang Nardi 
adalah:

 1. Apa yag terjadi pada Nardi?
 2. Mengapa keadaan ini terjadi setelah ia pulang dari Aceh?
 3. Apakah anak saya gila?
 4. Bagaimana cara keluarga menangani apabila Nardi mengamuk?
 5. Dia tidak mau makan. Apa yang bisa terjadi selanjutnya?
 6. Kapan sebaiknya saya bawa anak saya periksa?

Skenario 6

”MAU PENGANGGURAN KEK, TUKANG NONGKRONG KEK, ..... 
BIARIN AJA! ITU URUSANKU!!!”

Saudara Budi Sudarsono, 25 tahun, anak tunggal, lulusan STM Mesin, 
belum bekerja dan sehari-hari kerjanya nongkrong di warung depan rumah. 
Suatu hari ayahnya menegurnya untuk mencari kerja. Sesaat kemudian Budi 
marah dan membakar isi lemari termasuk buku rapornya dan membanting 
barang-barang dengan muka tampak merah padam, pandangan tajam sambil 
memegang kayu. Menurut keluarganya ia pernah mengamuk 2 bulan yang 
lalu. Sedikit masalah sudah dapat membangkitkan emosinya. 
Bapaknya menanyakan:

 1. Apakah Budi menderita gangguan jiwa?
 2. Apakah yang dilakukan dapat mengancam jiwanya sendiri dan orang 

lain?
 3. Karena tidak memiliki biaya yang cukup, dapatnya petugas kesehatan 

mencarikan alternatif penanganan masalah yang dapat dipakai untuk 
menyembuhkan “sakit” Budi?

 4. Apabila dirawat apakah sudah menjamin kesembuhan penyakitnya, 
mengingat di rumah Budi sudah tidak ada lagi yang sanggup 
merawatnya.
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Skenario 7

‘’TERAKHIR MANDI KAPAN ........? ‘’

Beberapa perawat sedang melakukan aktivitas perawatan. Tampak Dini yang 
sedang duduk bersama pasien-pasien yang lain. Ia terlihat paling kumal dan 
kotor di antara pasien yang lainnya. Sudah hampir satu minggu ini ia terlihat 
mondar-mandir dan berjalan di koridor depan ruangan. Ia cukup kooperatif, 
setiap kali ditanya selalu menjawab dengan baik. Setelah diperhatikan 
beberapa lama, ternyata dia tidak pernah lelah untuk selalu berjalan mulai 
dari setelah sarapan sampai menjelang tidur malam. Di suatu ujung koridor, 
ia selalu berbelok dengan gaya yang sangat khas untuk selanjutnya ia 
berjalan lagi. Aktivitas demikian menyita waktunya, sampai dia tidak sempat 
makan, minum, mandi, sampai berganti pakaian. Hal tersebut terlihat dari 
penampilannya yang sangat kotor, rambutnya, giginya, kulit berdaki, pakaian 
yang dikenakan sangat tidak serasi, berbedak dan berlipstik tebal meskipun 
tidak mandi. Bila ingin buang air, ia melakukan di tempat di mana keinginan 
tersebut muncul, di sembarang tempat tanpa harus membersihkannya.
 Hal-hal yang perlu ditanyakan adalah:

 1. Mengapa situasi tersebut bisa terjadi?
 2. Apakah Dini tidak menyadari hal tersebut?
 3. Apakah yang dapat memperparah kondisi tersebut?
 4. Bagaimana caranya supaya aktivitas motoriknya dapat dikendalikan?
 5. Apakah risiko yang dapat terjadi bila hal tersebut dibiarkan?

Skenario 8

SUSTERKU SAYANG, SUSTERKU MALANG

Perawat Paijo sedang berkonsultasi dengan atasannya, dan bercerita tentang 
teman satu ruangnya bernama Nani, 36 tahun, seorang perawat di rumah 
sakit swasta terkenal di Jakarta. Saat dinas malam dia ber-express feeling 
kepada temannya tentang kemelut rumah tangganya. Dia sudah tidak trust 
dengan suaminya. Ia sudah merasa sangat putus asa.
 Keesokan paginya, Nani ditemukan sudah meninggal dengan bunuh diri 
dengan cara menenggak habis tablet digoksin. Rupanya mekanisme koping 
yang dimiliki Nani selama ini selalu dengan mengancam bunuh diri.
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 Paijo ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, di antaranya adalah:

 1. Bagaimana bunuh diri bisa terjadi?
 2. Apakah tanda-tanda bunuh diri dapat diamati?
 3. Mekanisme koping apa yang dimiliki Nani ?
 4. Apakah ada tingkatan bunuh diri dan Nani masuk pada tingkatan 

berapa? 
 5. Seandainya bisa dicegah, apa yang dapat saya lakukan supaya ia tidak 

bunuh diri?

LANGKAH-LANGKAH DALAM BELAJAR
Langkah 1: Klarifikasi istilah dan konsep

 1. Brainstorming/curah pendapat mengenai kata, istilah, konsep yang 
belum diketahui oleh masing-masing anggota kelompok.

 2. Klarifikasi istilah yang belum/tidak diketahui oleh anggota kelompok 
dengan menggunakan pengetahuan dasar yang diketahui atau mencari 
artinya dalam kamus.

Langkah 2: Menetapkan/mendefinisikan masalah

 1. Menetapkan/mendefinisikan masalah dari skenario.
 2. Identifikasi masalah (yang berkaitan dengan skenario) kedokteran dan 

keperawatan, dengan memilih bagian dari masalah pemicu/skenario 
yang akan dijadikan data untuk identifikasi masalah.

 3. Selanjutnya tentukan apa masalah dari skenario tersebut.

Langkah 3: Analisis masalah

Curah pendapat dengan analisis kritis dari masalah yang telah diotetapkan 
pada langkah 2. Gunakanlah cara berpikir kritis dan pendalaman ilmu dasar 
keperawatan yang relevan.
 1. Mengapa masalah yang sudah ditetapkan pada langkah 2 menjadi suatu 

masalah?
 2. Apa implikasi/konsekuensi dari masalah tersebut?
 3. Apa dampak dari masalah yang ada?
 4. Dan sebagainya sesuai dengan skenario yang ada.
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Langkah 4: Meninventarisasi secara sistematis berbagai penjelasan yang 
didapatkan pada langkah 3

 1. Perumusan hipotesis:  merumuskan penjelasan dari hasil langkah 
ketiga.

 2. Identifikasi dan karekteristik pengetahuan yang diperlukan.
 3. Identifikasi pengetahuan yang telah diketahui.
 4. Identifikasi pengetahuan yang belum diketahui.
 5. Identifikasi sumber pengetahuan yang tepat untuk mempelajari 

pengetahuan yang belum diketahui.

Langkah 5: Merumuskan sasaran pembelajaran

 1. Pengetahuan yang belum diketahui menjadi tujuan belajar.
 2. Identifikasi sumber informasi yang tepat (appropriate learning resources), 

misalnya pustaka terkstular??? (buku teks, monograf, jurnal, dan 
sebagainya), pustaka elektronik. Konsultasi pakar dan sebagainya.

Langkah 6: Mengumpulkan informasi tambahan

 1. Dilakukan di luar tutorial.
 2. Penelusuran pustaka, konsultasi pakar, pengamatan lapangan, diskusi 

kelompok tanpa tutor untuk mencari/mempelajari apa yang sudah 
ditetapkan sebagai sasaran belajar.

Langkah 7: Melakukan sintesis dan pengujian informasi-informasi yang telah 
terkumpul

 1. Melaporkan hasil kerja kepada kelompok, berbagi hasil pembelajaran 
dari sumber belajar yang telah dikumpulkan.

 2. Mendiskusikan hasil belajar, menganalisis hingga didapatkan kesimpulan 
yang berupa hasil belajar yang dapat diterima oleh semua anggota 
kelompok sehingga terjadi sintesis pengetahuan lama dan baru dan 
pengetahuannya dengan menerapkan pada masalah, untuk mengetahui 
seberapa jauh masalah tersebut dapat dijelaskan.

 3. Pengulangan semua atau beberapa langkah, bila diperlukan.
 4. Mengidentifikasi apa yang belum dipelajari.
 5. Rangkuman dari apa yang sudah dipelajari.
 6. Pengujian terhadap pemahaman tentang pengetahuan yang sudah 

didapat, melalui penerapannya pada masalah lain.
 7. Menyusun laporan.
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Strategi Pelaksanaan (SP)
Diagnosis 

Keperawatan
Strategi 

Pelaksanaan
Tindakan

Perubahan Sensori  
Persepsi: Halusinasi  

SP 1 Klien 1. Mengidentifikasi jenis halusinasi klien.
2. Mengidentifikasi isi halusinasi klien.
3. Mengidentifikasi waktu halusinasi klien.
4. Mengidentifikasi frekuensi halusinasi klien. 
5. Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan  

halusinasi klien. 
6. Mengidentifikasi respons klien terhadap 

halusinasi. 
   SP 2 Klien 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien. 

2. Melatih cara kedua: bercakap-cakap  dengan 
orang lain. 

3. Menganjurkan memasukkan cara kedua 
dalam jadwal kegiatan harian. 

SP 3 Klien 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien.
2. Melatih cara ketiga: melakukan kegiatan.
3. Menganjurkan memasukkan cara ketiga 

dalam jadwal kegiatan harian.
   SP 1 Keluarga 1. Mendiskusikan masalah yang dirasakan oleh 

keluarga dalam merawat klien. 
2. Menjelaskan pengertian, tanda dan 

gejala, serta jenis dan proses terjadinya 
halusinasi.

3. Menjelaskan cara merawat klien halusinasi.
SP 2 Keluarga 1. Melatih keluarga mempraktikkan cara 

merawat klien dengan halusinasi.
2. Melatih keluarga mempraktikkan langsung 

cara merawat klien halusinasi.
   SP 3 Keluarga 1. Membantu keluarga membuat jadwal 

aktivitas harian di rumah termasuk minum 
obat.

2. Menjelaskan tindak lanjut klien setelah 
pulang.

Diagnosis 
Keperawatan

Strategi 
Pelaksanaan

Tindakan

Gangguan Konsep Diri: 
Harga Diri Rendah 
Kronik 

SP 1 Klien 1. Mengidentifikasi kemampuan dan  aspek 
positif  yang dimiliki klien. 

2. Membantu klien menilai kemampuan yang 
masih dapat dilakukan.

3. Membantu klien memilih kegiatan yang 
masih dapat dilakukan.

4. Melatih klien kemampuan pertama yang 
dipilih klien.
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Diagnosis 
Keperawatan

Strategi 
Pelaksanaan

Tindakan

  5. Memberikan pujian  yang wajar terhadap 
keberhasilan klien.

6. Menganjurkan memasukkan kegiatan yang 
dilatih ke dalam  jadwal kegiatan harian.

SP 2 Klien 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien.
2. Melatih kemampuan kedua yang dipilih 

klien. 
3. Menganjurkan untuk memasukkan ke dalam 

jadwal kegiatan harian klien.
  SP 1 Keluarga 1. Mendiskusikan  masalah yang dirasakan 

keluarga dalam merawat klien.
2. Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala 

harga diri rendah, serta proses terjadinya. 
3. Menjelaskan cara merawat klien dengan 

harga diri rendah.
SP 2 Keluarga 1. Melatih keluarga mempraktikkan cara 

merawat klien harga diri rendah.
 2. Melatih keluarga merawat langsung klien 

dengan harga diri rendah.
SP 3 Keluarga 1. Membantu keluarga membuat jadwal 

aktivitas di rumah.
2. Menjelaskan tindak lanjut klien di rumah. 

Diagnosis 
Keperawatan

Strategi 
Pelaksanaan

Tindakan

Risiko Perilaku 
Kekerasan 

SP 1 Klien 1. Mengidentifikasi penyebab PK.
2. Mengidentifikasi tanda dan gejala PK. 
3. Mengidentifikasi PK yang dilakukan. 
4. Mengidentifikasi akibat PK. 
5. Menyebutkan cara mengendalikan PK. 

SP 1 Klien 1. Membantu klien  mempraktikkan latihan 
cara fisik 1. 

2. Menganjurkan klien memasukkan cara 1 ke 
dalam jadwal kegiatan harian.

SP 2 Klien 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien. 
2. Melatih klien cara fisik 2:  pukul kasur dan 

bantal. 
3. Menganjurkan klien untuk memasukkan cara 

fisik 2 ke dalam jadwal kegiatan harian. 
  SP 3 Klien 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien.

2. Melatih cara verbal.
3. Menganjurkan klien untuk memasukkan cara 

verbal ke dalam jadwal kegiatan harian.
SP 4 Klien 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien.

2. Melatih klien cara spiritual.
3. Menganjurkan klien untuk memasukkan cara 

spiritual ke dalam jadwal kegiatan harian. 
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 SP 5 Klien 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien.
2. Menjelaskan  dan melatih klien minum obat 

dengan benar.
3. Menganjurkan klien memasukkan jadwal 

minum obat ke dalam jadwal kegiatan 
harian.

SP 1 Keluarga 1. Mendiskusikan masalah yang dirasakan 
keluarga dalam merawat klien PK.

2. Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala, 
serta proses terjadinya PK.

 3. Menjelaskan cara merawat klien dengan 
PK.

SP 2 Keluarga 1. Melatih keluarga mempraktikkan cara 
merawat klien dengan PK.

2. Melatih keluarga mempraktikkan langsung 
cara merawat klien dengan PK. 

  SP 3 Keluarga 1. Melatih keluarga membuat jadwal aktivitas 
di rumah, termasuk minum obat.

2. Menjelaskan tindak lanjut di rumah.

Diagnosis 
Keperawatan

Strategi 
Pelaksanaan

TindakanStrategi Pelaksanaan

Isolasi Sosial SP 1 Klien 1. Menyebutkan penyebab isolasi sosial. SP 1 
Klien

2. Berdiskusi  dengan klien manfaat 
berinteraksi dengan orang lain.

3. Berdiskusi   dengan  klien kerugian  tidak  
berinteraksi  dengan  orang lain.

4. Mengajarkan klien berkenalan dengan 1 
orang.

 5. Menganjurkan klien memasukkan kegiatan    
bercakap-cakap dengan  orang lain dalam  
jadwal kegiatan harian.

  SP 2 Klien 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan klien.SP 2 
Klien

2. Memberikan kesempatan untuk 
mempraktikkan cara berkenalan dengan 
satu orang. 

3. Berdiskusi dengan klien mengenai kerugian 
tidak berinteraksi dengan orang lain.

4. Membantu klien memasukkan kegiatan 
bercakap- cakap dengan orang lain dalam 
jadwal kegiatan harian.

  SP 3 Klien 1. Mengevaluasi jadwal  kegiatan harian  klien.
SP 3 Klien.

2. Memberi kesempatan  berkenalan  dan  
bercakap-cakap dengan dua orang atau 
lebih. 
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3. Menganjurkan  klien untuk memasukkan  
kegiatan berkenalan dan bercakap-cakap 
dalam jadwal  kegiatan harian. 

  SP 1 Keluarga 1. Mendiskusikan masalah yang dirasakan 
keluarga  dalam merawat klien. SP 1 
Keluarga.

2. Menjelaskan  pengertian, tanda, dan  
gejala isos  yang dialami  klien  +  proses 
terjadinya. 

3. Menjelaskan  cara merawat klien  isolasi 
sosial. 

  SP 2 Keluarga 1. Melatih keluarga mempraktikkan cara 
merawat  klien  isolasi sosial. SP 2 
Keluarga.

2. Melatih keluarga mempraktikkan cara 
merawat langsung klien isolasi sosial. 

SP 3 Keluarga 1. Membantu keluarga membuat jadwal 
aktivitas di rumah termasuk minum obat.
SP 3 Keluarga.

2. Menjelaskan tindak lanjut klien setelah 
pulang.
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Tujuh

Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan 

pada sekelompok klien dengan gangguan sistem 

neurobehaviour pada berbagai tingkat usia dengan 

memperhatikan aspek legal etis.

KOMPETENSI BLOK 9

WAWANCARA PADA PASIEN GANGGUAN 

JIWA
	

CARA MEMIMPIN WAWANCARA
Bila penderita datang bersama orang lain, sebaiknya ia diwawancarai lebih 
dahulu baru kemudian pengantarnya, sesudah penderita diberitahukan bahwa 
pengantar itu juga akan ditanyai tentang penderita. Dengan demikian kita 
menghargai penderita dan tidak menimbulkan kesan padanya seakan-akan kita 
bersekongkol dengan pengantarnya sehingga dapat menimbulkan kesukaran, 
terlebih dengan penderita yang sudah berkepribadian agak curiga.
 Anggota penderita atau pengantar lain biasanya hanya mengeluarkan rasa 
takut, rasa salah, atau anggapan yang salah tentang penyakit penderita. Dalam 
percobaan untuk menolong, ia mungkin malahan memperkeras gangguan jiwa 
tersebut atau mungkin juga ia menyembunyikan beberapa gejala.
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 Kadang-kadang mungkin lebih baik bila wawancara pertama diadakan 
dalam keadaan sedemikian rupa sehingga penderita tidak merasa ia dapat 
didengar oleh orang lain.
 Cara pemeriksaan dan keadaan lingkungan saat pemeriksaan 
memengaruhi reaksi penderita, umpamanya pemeriksaan di hadapan umum 
atau dengan banyak orang lain, sering ada gangguan dari luar, kekurangan 
waktu, dan lain-lain. Dokter harus memberikan sikap penuh pengertian dan 
minat, serta selalu awas jangan sampai mengganggu rasa harga diri pasien.
 Wawancara harus berjalan secara spontan. Biarkanlah penderita, bila 
ia mau, mengambil inisiatif sendiri untuk melanjutkan dan menghubungkan 
ceritanya. Wawancara juga harus fleksibel, tidak kaku, atau secara obsesif 
mengikuti suatu bagan. Kita harus mengetahui apa yang perlu diperiksa sambil 
dalam pikiran kita mempunyai gambaran bagan pemeriksaan. Wawancara 
sendiri harus disesuaikan dengan keadaan dan dengan perasaan penderita.
 Jangan mengharapkan terlalu banyak dari wawancara pertama, tetapi 
pupuklah kepercayaan secara pelan-pelan. Jangan terlalu mendesak, sebab 
bila satu kali penderita sudah merasa dalam keadaan defensif, maka akan sulit 
baginya menceritakan sesuatu dengan hati terbuka. Pertanyaan-pertanyaan 
harus disusun sedemikian rupa sehingga penderita tidak salah paham atau 
menerimanya sebagai tuduhan.
 Dengan pertanyaan-pertanyaan yang halus kita dapat membuka hidup 
rahasia penderita tanpa menmbulkan rasa cemas yang berlebihan. Jangan 
berdebat dengan penderita.
 Seorang pemeriksa yang baru biasanya cenderung hanya menentukan 
adanya waham, halusinasi, atau gangguan kasar lain, tetapi lupa untuk 
menanyakan tentang keadaan sosial di mana gangguan itu timbul.
 Seorang pewawancara yang baik harus mempunyai pengetahuan yang 
cukup tentang dinamika kepribadian dan hubungan penderita-dokter, serta 
insaf bahwa penderita tersebut tidak hanya merupakan jumlah daripada 
sifat-sifat atau mekanisme-mekanisme psikologis, tetapi lebih dari ini.

PENGGUNAAN PERILAKU NONVERBAL UNTUK MELIBATKAN PASIEN
Satu latihan yang dijalani dalam kelas wawancara kita berhubungan dengan 
penggunaan pengaturan tempat duduk. Dua orang siswa yang sedang berlatih, 
duduk di tengah-tengah ruangan di atas kursi yang memiliki roda. Mereka 
diberi tugas sederhana, yaitu menempatkan diri mereka sehingga merasa 
paling nyaman pada waktu bercakap-cakap dengan orang lain. Pada 90% 
kasus, peserta memilih posisi yang serupa.
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Praktisi Pasien
A

Pengaturan A
(bidang berlawanan)

Pengaturan B 
(bidang pandang bersama)B

MejaA

B

A-Pasien

B-Praktisi C

Gambar 7.1 Pengaturan tempat duduk dan proksemik.

 Mereka duduk pada jarak 4 sampai 5 kaki. Mereka diminta melihat 
lurus ke arah lawan bicaranya, tetapi tidak menatap langsung ke muka lawan 
bicaranya. Mereka memang menoleh kira-kira 5–10 derajat dari garis lurus 
di antara mereka, keduanya dalam arah yang sama seperti yang ditunjukkan 
dalam gambar 3A???. Kira-kira hanya 10% yang memilih menghadap lawan 
bicaranya secara langsung.
 Jika peserta diminta untuk melihat tepat pada lawan bicaranya, mereka 
mengeluhkan perasaan kurang nyaman yang berarti. Beberapa orang bahkan 
mendorong kursi mereka agak ke belakang. Ketidaknyamanan ini dihubungkan 
sebagai “perasaan terlalu dekat”, lebih khususnya banyak di antara siswa 
mengeluh bahwa posisi kepala memaksa kontak mata membuatnya sulit 
untuk menghilangkan kontak mata tanpa melakukan gerakan kepala secara 
cukup. Posisi arah kepala membantu mengembangkan rasa konfrontasi.
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 Di pihak lain, posisi yang disukai memudahkan kontak yang baik, tetapi 
juga mudah hilang dalam gaya yang kikuk. Dalam praktik perawat sendiri, 
perawat  memang menemukan posisi ini paling nyaman dan posisi wawancara 
yang paling fleksibel bagi perawat. Hal yang terakhir adalah penting karena 
menekankan bahwa posisi yang nyaman dapat berbeda untuk masing-masing 
pewawancara dan memang untuk setiap interaksi wawancara. Masing-masing 
pewawancara harus menemukan posisi yang nyaman, ingatlah bahwa praktisi 
harus juga mengubah posisi ini bergantung pada kebutuhan pasien.  
 Sebagai tambahan, perasaan paling tidak bertentangan diberikan oleh 
posisi yang digambarkan di atas. Fenomena yang lain mungkin meningkatkan 
kenyamanan seperti yang diteliti sebelumnya. Satu proses kunci yang 
mempertinggi keterlibatan adalah kemampuan praktisi untuk membawa 
perasaan melihat dunia melalui pembagian perspektif.
 Jika seorang melihat ruang pandang yang sesungguhnya, yang tersedia 
untuk masing-masing partisipan dalam wawancara, suatu hubungan yang 
penting dengan mudah terlihat menjadi jelas. Ketika dua orang berhadapan satu 
sama lain, ruang pandang memperlihatkan sedikit tumpang tindih. Keadaan 
tumpang tindih yang secara langsung membohongi antara dua partisipan. 
Situasi ini cenderung membantu perkembangan sensasi yang menggambarkan 
“Kamu di sana dan perawat  di sini”. Di pihak lain, ketika kedua partisipan 
dialihkan pandangannya sedikit menjauh satu sama lain sehingga mereka 
dengan tidak diketahui menghadap arah yang sama, maka perasaan berkata 
“Kami di sini, dan dunia yang diam di sana” muncul secara alamiah. Dengan 
demikian dalam rasa perwujudan logika, perasaan konfrontasi menurun, 
sementara perasaan saling menyatu diberikan penambahan ringan, seperti 
yang digambarkan dalam gambar 3B???. Hendaknya dicatat bahwa posisi 
yang berlawanan secara langsung mungkin dipilih oleh beberapa orang. 
Memang beberapa orang praktisi merekomendasikannya, 43??? tetapi 
perawat sendiri tidak untuk alasan yang tertera di atas.
 Konsep pengaturan tempat duduk menimbulkan masalah pengaturan 
perabot yang lebih umum. Beberapa praktisi lebih suka mengatur jarak 
menjauh dari mejanya, dua kursi besar yang nyaman. Alternatif yang 
lain adalah memanfaatkan bangku secara kreatif. Secara umum perawat 
percaya, bangku seharusnya tidak terletak antara praktisi dan pasien, yang 
menciptakan suatu jarak otoriter yang tepat untuk wakil ketua pejabat bukan 
untuk ahli terapi.
 Di pihak lain, bangku dapat dapat ditempatkan seperti yang 
diperlihatkan dalam gambar 3C??? dengan hanya sudut yang menonjol keluar 
antara praktisi dan pasien. Jika kursi praktisi memiliki roda, praktisi dapat 
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menggeser kursinya dan mengubah jarak antarpribadi dengan menambah atau 
mengurangi jumlah bangku antarpeserta. Pasien paranoid dapat membutuhkan 
jarak yang lebih jauh dari praktisi yang dapat dengan mudah dipenuhi hanyahanya 
dengan menggerakkan sedikit saja bangku yang memberikan halangan yang 
bersifat melindungi. Di pihak lain, praktisi dapat dengan mudah menggeser 
ke titik di mana bangku secara esensial tidak saling menghalangi.
 Keseluruhan konsep pengaturan tempat duduk klinis memerlukan 
perhatian. Bila merancang kantor pribadi suatu usaha harus dibuat untuk 
memberikan suasana nyaman dan profesional. Kantor memiliki perluasan 
pribadi praktisi dan kesan pertama pasien dalam periode memandu mungkin 
dipengaruhi oleh hiasan dan daerah ruang tunggu atau kantor praktisi. 
Potret atau gambar-gambar disertai dengan beberapa ijazah dan rak buku 
memberikan ungkapan yang menentramkan dan menyenangkan hati.
 Para siswa dihadapkan dengan sumber dana yang terbatas. Akan 
tetapi, cukup beralasan bila hanya membeli tiga atau empat poster seni 
tanpa bingkai dan beberapa pohon. Suasana ruangan akan berubah yang 
kadang mencengankan???. Tidak selalu kamar siswa terlihat seperti sel 
penjara???. Sebaliknya, bagian dari pengalaman perhatian sudah belajar 
untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip di balik pembuatan suatu ruangan 
kantor pribadi yang sesuai.
 Di luar kantor, situasi dapat sedikit lebih sulit karena wajah praktisi 
memenuhi ruangan rumah sakit dan mengacak-acak ruangan gawat 
darurat. Tinggal hal-hal penting dalam situasi ini untuk mempertimbangkan 
kenyamanan bagi pasien dan praktisi. Ketika melakukan konsultasi dalam 
ruangan rumah sakit yang ramai, tidak ada salahnya untuk mengucapkan 
“Sebelum kita mulai, bolehkah perawat  menggeser tempat tidur Anda 
sehingga kita memiliki ruangan yang lebih luas untuk bicara”.
 Diskusi pengaturan tempat duduk ini membawa kita pada masalah 
jarak optimum antara praktisi dan pasien yang akan bervariasi untuk masing-
masing wawancara berpasangan. Sepertinya terdapat daerah kecil tempat 
kehadiran praktisi menghargai rasa ruang pribadi pasien sementara masih 
mengikuti gerakan-gerakan praktisi yang punya pengaruh tiba-tiba pada 
pasien. Daerah ruangan antara pribadi yang efektif dapat dikatakan sebagai 
“Kawasan Responsif” (RZ). Jika praktisi pindah keluar dari RZ ke arah 
pasien, maka wawancara membuat pasien ketakutan atau menciptakan 
perasaan ketidaknyamanan. Di pihak lain jika pewawancara meninggalkan 
RZ dengan bergerak terlalu jauh dari pasien, maka gerakan-gerakan praktisi 
memiliki pengaruh yang kecil pada pasien. Sebagai contoh, tindakan ringan 
miring ke arah pasien yang dapat memperbanyak komunikasi selama saat-saat 
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sensitif wawancara tertentu dapat tidak mempunyai pengaruh jika dilakukan 
di luar RZ.
 Dua contoh di atas dapat membantu menjelaskan pentingnya penentuan 
RZ yang sepertinya paling nyaman bagi masing-masing pasien. Pertama, 
jika seseorang menggerakkan hatinya bahwa pasien mungkin paranoid, 
perlu diingat bahwa pasien demikian membutuhkan ruangan sekitar yang 
luas agar lebih nyaman. Pada kasus RZ yang lebih besar, mungkin lebih 
bijaksana memulai wawancara dengan duduk lebih jauh dari pasien daripada 
seseorang yang normalnya duduk atau mungkin menggunakan bangku atau 
meja untuk memberikan halangan untuk keamanan seperti telah disebutkan 
sebelumnya. Sewaktu persilangan berlangsung, praktisi dapat menemukan 
bahwa jarak dapat berkurang perlahan-lahan, maka RZ sering dapat berubah 
saat pernyataan bertambah atau berkurang.
 Pada contoh kedua, orang melihat masalah yang secara akurat, 
melakukan pemeriksaan kognitif formal pada pasien yang lebih tua yang 
secara serius tertekan dan menarik diri. Untuk menarik dan mempertahankan 
perhatian mereka, pewawancara mungkin membutuhkan posisi duduk yang 
lebih dekat dari posisi normal. RZ yang lebih intim ini dapat membantu 
menurunkan kemungkinan untuk memperoleh hasil kognitif yang jelek 
akibat dari kehilangan perhatian atau ketertarikan pasien. Jika pasien tidak 
tertarik untuk menjawab, maka risiko memperoleh nilai yang memang 
rendah menjadi kenyataan. Dalam kasus demikian kecenderungan mencurigai 
demensi nyata bila hanya pseudo demensia yang ada dapat menjadi dilema 
yang sesungguhnya.
 Cara lain untuk menarik perhatian pasien selama pemeriksaan kognitif 
adalah berbicara secara keras, bergerak mendekat tanpa menggeser kursi. 
Pada saat ini penting untuk memastikan perhatian pasien dengan meminta 
pasien melihat ke arah praktisi bila diajukan pertanyaan. Sebagai contoh, bila 
pewancara dapat berkata perlahan, tetapi dengan tegas membuat pernyataan 
seperti “Hal ini dapat membantu Anda untuk memecahkan masalah ini 
dengan baik, jika Anda melihat perawat  ketika perawat  mengatakan sesuatu 
pada Anda” pada akhir analisis, jika pasien menutup diri melihat ke bawah 
(pada lantai) sementara praktisi memainkan status mental kognitif, validasi 
hasil dapat dipertanyakan. 
 Konsep peningkatan validitas pemeriksaan kognitif juga menimbulkan 
masalah karena menyentuh pasien. Beberapa orang praktisi sepertinya 
memiliki hambatan ide karena menyentuh pasien. Walaupun tidak sering 
bagi perawat untuk menyentuh pasien selama awal wawancara (kecuali 
untuk bersalaman), kadang-kadang perawat menemukan sentuhan sangat 
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berguna dan tajam. Dengan mempertimbangkan pemeriksaan kognitif, 
beberapa pasien yang mengalami tekanan dan pendiam dapat mengabaikan 
usaha praktisi dalam membuat kontak mata dan mengikuti gerakan tangan. 
Dalam waktu tersebut, praktisi dapat menyentuh lengan pasien, memberikan 
komentar seperti: “Perawat  tahu itu sulit bagi Anda untuk berkonsentrasi 
saat ini, tetapi ini sungguh penting”. Pada saat itu, pasien mungkin melirik 
pada pewawancara dan kontak mata yang lebih efektif dimulai.
 Tentu saja, sentuhan merupakan salah satu cara untuk memasuki daerah 
keintiman pasien, seperti yang diilustrasikan oleh Hall, dapat juga digunakan 
pada saat di mana pasien yang dapat menerima beberapa usaha praktisi 
untuk membuat suasana nyaman yang sederhana. Perawat  diingatkan pada 
kesedihan. Seorang pria setengah baya yang perawat wawancarai sewaktu dia 
masuk rumah sakit. Sepanjang hidupnya dia telah bekerja keras membanting 
tulang. Tanpa sepengetahuan perawat  dia mengalami keracunan akibat limbah 
indistri yang hebat. Bertahun-tahun secara perlahan-lahan dia mengalami 
perubahan perilaku, termasuk iritabilitas dan kadang-kadang kekasaran yang 
meledak-ledak yang menakutinya dan membuat dirinya merasa bersalah 
yang hebat. Secara bersamaan dia mengalami perubahan penting pada 
fungsi intelektualitasnya, sampai pada masalah yang berhubungan dengan 
aktivitasnya setiap hari. Hanya pada akhir-akhir ini saja dia mempelajari 
bahwa problemnya akibat dari kerusakan otak.
 Bila kita simak akhir dari wawancara, dia menceritakan pada perawat 
bahwa dia takut masuk rumah sakit karena: orang-orang berkata macam-
macam pada perawat, mereka berpikir bahwa perawat bodoh. “Tolong 
biarkan perawat  masuk, perawat  berjanji tidak menyakiti siapa pun, perawat  
berjanji dan perawat tidak bodoh”. Pada saat air matanya mulai menetes. 
Seperti biasanya perawat membujuknya dan menggandeng tangannya sambil 
memastikan bahwa perawat percaya dengan apa yang dia katakan dan bahwa 
kita akan membantunya agar dirawat di rumah sakit.
 Di luar tipe-tipe situasi yang dilukiskan di atas, menyentuh pasien tidak 
umum selama awal wawancara. Sentuhan adalah komunikasi yang sangat 
ampuh yang dapat memberikan bermacam-macam konotasi, yang tidak 
seluruhnya tepat. Pasien dapat menyalahartikan sentuhan sebagai tindakan 
erotis atau berbeda pada situasi keintiman yang minimum. Walaupun praktisi 
mengartikan gerakan tersebut sebagai tanda mengajak, pasien psikotik 
atau kepribadian histrionik dapat mengartikan lain pesan yang hendak 
disampaikan. Memang jika praktisi menemukan kebutuhan rutin untuk 
menyentuh pasien, hal ini akan bijaksana bagi praktisi untuk menemukan 
kenapa kebutuhan tersebut ada. Biasanya kebutuhan ini bukan berasal dari 
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pertimbangan praktisi. Praktisi yang demikian sering kali memiliki keinginan 
untuk diterima sebagai “malaikat menyenangkan”. Ironisnya untuk diterima 
sebagai “penyenang” ini dapat memasukkan cara perawatan yang efektif. 
Suatu penggalian diri dapat juga menampakkan pembawaan genit atau 
kualitas histrionic pada pemberi terapi.
 Pada saat ini kita mengalihkan perhatian pada aspek perilaku nonverbal 
lain yang sering timbul jika praktisi secara efektif telah menemukan RZ yang 
tepat bagi pasien. Pada saat demikian kemunculan perilaku nonverbal tertentu 
dapat mengisyaratkan bahwa proses keterlibatan berlangsung dengan baik. 
Seperti yang disebutkan dalam Bab I, beberapa tanda-tanda verbal, seperti 
peningkatan DOU, dapat menunjukkan adanya perbaikan blending???. 
Dalam bentuk yang serupa, aktivitas nonverbal dapat juga digunakan secara 
rutin untuk memonitor proses engagement.
 Sebagai contoh saat engagement meningkat, pasien mulai mengadakan 
kontak mata yang progresif, sementara gerak-gerik spontan tangan dan 
“berbicara dengan gerakan tangan sendiri” dapat meningkat. Selama peristiwa 
serupa, jika seorang pasien dalam wawancara tertutup mulai berbicara lebih 
banyak dengan tangannya, hal ini mungkin isyarat untuk meneruskan topik 
yang ada sepenuhnya untuk lebih jauh memperkuat proses blending. Praktisi 
juga akan lebih sering melihat pasien menoleh ke arah mereka bila engagement 
meningkat. Relaksasi juga diperlihatkan oleh postur yang tidak simetris, 
sementara postur yang tegang sering terlihat pada orang yang ketakutan. 
 Hingga sekarang kita telah mendiskusikan aktivitas-aktivitas nonverbal 
yang dapat mengisyaratkan tingkat engagement yang sangat kuat. Penting 
bagi kita kembali pada topik yang dibahas sebelumnya, katakanlah perbedaan 
yang terlihat saling menyilang secara kultural. Bila diperhatikan kebudayaan 
orang-orang kulit hitam, kontak mata dianggap sebagai perhatian penting 
yang dibawa kepada pendengar. 45??? Hanya dengan berada di dalam 
ruangan atau mendekat pembicaraan dapat dianggap cukup mengesankan 
bahwa perhatian sedang diberikan.
 Kontak mata langsung dapat dianggap tidak menghargai pada 
kebudayaan tertentu seperti Mexico-Amerika dan Jepang. Dalam konteks ini 
praktisi dapat membuat kesalahan serius dalam menilai arti kontak mata yang 
kurang dengan anggota masyarakat grup etnik ini sebagai indikasi kekasaran, 
kebosanan, kekurangtegasan atau engagement yang buruk.
 Proses lain yang timbul lebih sering bila seseorang berhasil menemukan 
RZ adalah fenomena gema sikap yang mencengangkan. 46??? Dalam gema??? 
sikap seseorang menemukan bahwa dua orang-orang yang berkomunikasi 
secara efektif cenderung mengambil sikap dan gerakan tangan yang mirip. 
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Pada sebuah kedai kopi, dua orang yang dimabuk cinta dapat duduk 
bersilangan satu sama lain. Kedua kepala berada dalam rangkulan tangan 
mereka, sementara mereka menatap mata masing-masing dengan pandangan 
yang menggoda.
 Fenomena yang sering terlihat dalam wawancara terjadi bila seseorang 
dari sekelompok orang yang berbicara, tiba-tiba mengambil posisi menggeser 
dan relaks. Secara bersamaan lawan bicaranya juga mengikuti hal yang 
sama. Mikroanalisis video selanjutnya telah menunjukkan bahwa bila 
engagement meningkat, gerakan pewawancara-pasien dari menit ke menit 
cenderung paralel, masing-masing seperti sedang memainkan miniatur seni 
tari pereancis???. Selama selang waktu perubahan yang seimbang, pertukaran 
respirokal ini menurun.
 Pada satu tingkat, penemuan ini mengisyaratkan bahwa komunikasi 
gama postur dapat bermanfaat sebagai isyarat untuk praktisi bahwa proses 
engagement berada pada jalur yang benar. Dalam nada yang sedikit berbeda 
praktisi dengan tidak kentara dapat mencocokkan beberapa postur pasien 
dalam usaha meningkatkan engagement secara aktif. Sebagai contoh jika 
seorang praktisi laki-laki sedang mewawancarai pekerja pabrik baja yang 
sedang menyilangkan kaki, praktisi dapat berbuat hal yang sama. Metode 
terakhir dapat ditanggapi dengan salah oleh orang yang diwawancarai sebagai 
“feminine”. Dengan mengambil gaya mirip yang pasien, metakomunikasi 
ini dilewati bahwa “Kita melakukan sesuatu tindakan tertentu yang mirip 
dan kita tidak dapat berbeda sama seperti yang mungkin dinggap seseorang 
pertama kali”. Diskusikan mengenai penggunaan gema postur dini dalam 
usaha mengajak pasien secara aktif menimbulkan pertimbangan metode lain 
tentang meningkatnya proses engagement secara nonverbal.

TEKNIK FASILITATIF DASAR
Sekumpulan perilaku nonverbal yang bermanfaat secara potensial dalam seni 
blending disebut perilaku afiliatif. Perilaku demikian termasuk kontak mata, 
senyum, dan isyarat tangan. Telah diperlihatkan bahwa pembimbing yang 
mendemonstrsikan perilaku ini dipandang sebagai lebih persuasif daripada 
tidak dilakukan.  Perilaku afiliatif yang umum dijumpai meliputi kecondongan 
badan kira-kira satu derajat ke arah pasien. 
 Suatu gerak gerik afiliatif yang paling lazim adalah anggukan kepala 
yang sederhana. Morris membuat penelitian yang menarik bahwa anggukan 
vertikal sederhana kepala menunjukkan “ya” atau repons positif pada semua 
kebudayaan dan kelompok yang diobservasi termasuk orang kulit putih, kulit 
hitam, Bali, Jepang, dan Eskimo. Telah diselidiki pada individu yang buta dan 
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tuli, serta orang mikrosefali yang tidak mampu berbicara. Dia mengatakan 
bahwa anggukan kepala dapat membawa perbedaan tipe pesan “ya” sebagai 
berikut.
 Anggukan pengakuan: “Ya, perawat  masih mendengarkan”.
 Anggukan yang membesarkan hati: “Betapa menakjubkannya”.
 Anggukan mengerti: “Ya, perawat  mengerti apa yang kamu 
maksudkan”.
 Anggukan setuju: “Ya”.
 Anggukan fakta: “Ya, itu benar”.
 Pewawancara seharusnya membuat suatu usaha untuk mempelajari 
frekuensi anggukan, tipe yang mana anggukan mereka. Frekuensi ini dapat 
bervariasi secara berarti pada masing-masing pewawancara. Dari observasi 
perawat sendiri terlihat bahwa pewawancara yang memiliki keahlian khusus 
dalam mengajak pasien cenderung mengangguk berkali-kali selama beberapa 
saat dari wawancara. Perawat menemukannya pada sekitar 20% para 
profesional, anggukan ini cenderung kurang digunakan. Akhirnya hanya 
anggukan kosong.
 Kekuatan anggukan kepala menjadi jelas bagi perawat dalam gaya 
yang tidak terduga selama sesi psikoterapi. Perawat telah lama bekerja 
dengan pria setengah baya selama beberapa bulan. Perawat  putuskan untuk 
mencoba latihan ringkas di mana perawat  menghentikan dengan sengaja tipe 
anggukan kepala perawat. Untuk beberapa menit dan melihat apakah latihan 
ini perawat sukai. Akan tetapi perawat lebih terkejut, pasien menghentikan 
percakapan dengan spontan sesudah kira-kira dua menit dan menanyakan 
“Ada apa? Perawat merasa sepertinya anda tidak menyukai apa yang perawat  
katakana”. Kutipan ini menekankan kekuatan dari isyarat nonverbal selama 
interaksi klinis.

Melibatkan Pasien yang Sangat Berhati-hati atau Paranoid

Dalam Bab I???, kita telah menemukan bahwa pasien yang sangat berhati-hati 
atau paranoid, perubahan tertentu dalam pendekatan dapat mempertinggi 
kualitas blending. Secara khusus pendekatan verbal tertentu yang efektif pada 
kebanyakan pasien secara potensial dapat menjauhkan diri dengan pasien 
yang bersikap hati-hati. Sebagai contoh, pasien yang bersikap hati-hati sering 
menanggapi dengan lebih baik pernyataan empatik sederhana praktisi pada 
pernyataan simpatik yang kompleks. Dengan kata lain, perilaku nonverbal 
pada pasien tertentu, mungkin terlalu empatik atau intim.
 Seperti yang disinggung sebelumnya saat mendiskusikan proksemiks???, 
pasien yang berhati-hati dan paranoid dapat menilai ruangan yang disediakan 
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lebih luas daripada kebanyakan pasien lain. Sepanjang wawancara, beberapa 
gerak-gerik afiliatif bila sering dilakukan dapat membuktikan adanya sesuatu 
yang tidak beres pada pasien yang berhati-hati. Perawat pernah mendengar 
pasien paranoid berkomentar bahwa mereka membenci kontak mata yang 
sering, mungkin perubahan pandangan mata yang penuh perhatian dari 
“pendengar yang baik” kepada pandangan mata yang dingin dari penyiksa 
potensial. Dalam konteks ini seseorang dapat membuyarkan kontak mata 
yang lebih sering dengan sengaja pada pasien paranoid, untuk memberi 
mereka ruang visual.
 Bahkan anggukan kepala dan gerak gerik tangan dapat mengganggu bila 
dilakukan terlalu sering pada pasien yang terlalu berhati-hati dan paranoid. 
Dengan gambling perawat  ingat pada pasien yang perawat wawancara 
dalam ruangan gawat darurat. Dia adalah seorang laki-laki mabuk yang 
berumur sekitar 30 tahun yang sering menyeringai. Dia sering menantang 
perawat dengan pernyataan yang tidak begitu jitu seperti “Perawat  bertaruh 
Anda pikir Anda seorang pendengar yang baik, Dok” Pada saat ini dia mulai 
mengejek anggukan kepala perawat, menirunya dengan obrolannya yang 
terlontar keluar menggumam keras “uh – huhs”. Kali ini wawancara perawat  
tidak berhasil. Dia merupakan pasien yang datang belakangan, sementara 
menunggu giliran dengan spontan dia menyerang salah seorang satpam 
kami.???
 Pasien ini juga mengilustrasikan keadaan, bahwa praktisi menemukan 
pasien yang memberikan respons negatif terhadap perilaku yang bersifat khas, 
maka pewancara seharusnya mempertimbangkan ide bahwa pasien mungkin 
hati-hati, bermusuhan, atau berpotensi kasar.

KEWASPADAAN DIRI PRAKTISI TENTANG PARALANGUAGE
Masing-masing praktisi memiliki kepribadian yang unik, khususnya 
kepribadian praktisi akan bervariasi dengan parameter seperti nada suara, 
kecepatan berbicara dan kekuatan suara. Penting bagi praktisi untuk 
memikirkan cara-cara berkomunikasi bagi dirinya. Ilmu ini adalah berharga, 
untuk pasien tertentu dapat menanggapi lebih baik pada pendekatan yang 
berbeda. Pemahaman akan gaya alamiah seseorang memberikan kesempatan 
untuk memodifikasinya jika perlu, untuk mempertinggi proses engagement.
 Dengan mengingat ide ini, berharga bagi praktisi untuk mepraktikkan 
latihan seperti berbicara lebih lembut dan melambatkan kecepatan bicara. Jika 
seorang pewawancara cenderung berbicara keras dan cepat, penutunan??? 
parameter bicara ini dapat terbukti lebih efektif pada pasien yang cemas 
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dan sangat berhati-hati. Dengan contoh ini, kepribadian perawat sendiri 
agak kurang kuat dengan tekanan sedang pada nada suara, dan sedikit lebih 
keras dari rata-rata. Pengaturan-pengaturan kemudian dapat dibuat sebagai 
pertimbangan yang penting. Dalam hal ketika perawat tidak membuat 
pengaturan ini, perawat memang jadi terlalu keras pada pasien.
 Terdapat kawasan lain yaitu nada suara yang sering dapat membujuk 
pasien. Khususnya bila berbicara dengan pasien geriatrik, praktisi sering 
tidak sengaja mengambil nada suara yang agak berbeda. Mereka berbicara 
seolah-olah berbicara pada anak yang tidak berdaya. Nada suara yang sering 
pelan sedang-sedang saja, dengan mudah diterima sebagai rendah diri. Hal 
yang demikian adalah fenomena ekstrem yang sering dijumpai dan praktisi 
harus melawannya dengan hati-hati. Kadang-kadang bahkan dilakukan pada 
pasien psikotik dan remaja. Dalam kedua kasus ini praktisi bermain-main 
dengan kesulitan.

ISYARAT NONVERBAL DARI PRAKTISI
Secara umum kita terlatih baik dalam mengamati perilaku orang lain, tetapi 
nilai observasi diri jarang diterapkan. Seperti yang kita lihat, wawancara 
menyatakan proses dyadic, yaitu pengertian pada suatu komponen tergantung 
pada pengertian akibat komponen lain. Aktivitas nonverbal praktisi selalu 
berpotensi mewaspasdai perilaku pasien seperti telah kita lihat dalam diskusi 
kita tentang perilaku respirokal.
 Dengan memperhatikan gerak-gerik seperti paralanguage, praktisi 
membutuhkan pengembangan rasa gaya nonverbal alamiah suara mereka. 
Satu latihan yang membantu praktisi dalam mengembangkan mawas diri 
meliputi berulang kali bercermin yang akan membiasakan diri sendiri selama 
wawancara itu sendiri. Cermin diletakkan antar-praktisi dan pasien. Latihan 
visualisasi demikian agak kasar membangkitkan pikiran praktisi pada 
kenyataan bahwa setiap gerakan mereka adalah objek penelitian yang cermat 
berpotensi untuk pasien yang ingin tahu. Sebagai pelengkap, latihan visualisasi 
ini, video menyediakan objektif observasi diri yang tidak ternilai.
 Dalam setiap kasus, praktisi ingin membantu meningkatkan kewaspadaan 
aktivitas nonverbal tersebut yang dapat mengurangi engagement secara kurang 
hati-hati. Perawat  teringat pada wawancara yang perawat awasi terhadap 
seorang anak laki-laki. Pasien duduk dalam kelompok yang larut dalam 
kesedihan. Dia berekspresi lebih cocok seperti pria berumur 60 tahun yang 
meniru ekspresi agitasi dari anak laki-laki yang menonjolkan keremajaan. 
Anehnya dia telah merujuk dirinya sendiri sebagai pusat evaluasi, tidak 
menginginkan ibunya diberitahu.
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 Selama wawancara dia bergerak dengan perasaan agak cemas di 
kursinya dan sulit memandang pada praktisi. Dia memiliki wajah yang bundar 
ditopang oleh rambutnya yang berkilat bergelombang sekeliling telinganya. 
Kecemasannya ini berhubungan dengan salah satu telinganya sehingga 
wawancara berfokus ke sana. Benar, dia memiliki ketidakberuntungan pada 
waktu menonton dokumentasi televisi tentang kanker beberapa hari yang 
lalu karena waktu itu dia betul-betul teringat pada benjolan kecil di telinga 
kanannya yang dia tunjukkan dengan hati-hati sekali. Dia yakin bahwa dia 
mengidap tumor yang berbahaya. Obsesi yang mengganggunya ini telah 
sampai pada tingkat terngiang-ngiang yang diterima di kalangan orang-
orang bahwa gejala ini bersifat menekan dan kesulitan dalam hidup yang 
melingkupinya.
 Sementara wawancara berlangsung, anak laki-laki tersebut menjadi 
tambah gelisah. Pada saat tertentu dia berhenti bicara, berkata pada 
pewawancara, “Anda tidak mengerti bukan”. Pewawancara menanggapi 
dalam gaya yang meyakinkan bahwa dia sedang mencoba untuk mengerti 
dan ingin mendengar lebih banyak. Tipe tanggapan ini umumnya mungkin 
mengurangi ketegangan, terapi pada kasus ini seperti tidak ada gunanya.
 Pewawancara tidak menyadari pesan yang dibawa oleh raut wajahnya 
sendiri. Setiap saat mendiskusikan “tumornya”, praktisi mengerutkan alisnya 
dalam gaya yang tidak begitu mulus, membentuk dua garis vertikal antara 
alisnya. Jelaslah bahwa pasien mengartikan mimik wajah praktisi seperti 
tidak percaya atau penghukuman. Praktisi tidak memiliki kewaspadaan  ysng 
disengaja dari ekspresi khusus ini, yang sering menjadi kebiasaan selama 
wawancaranya. Hal ini hanya tipe dari kebiasaan yang tidak sampai pada 
problemnya yang timbul berulang-ulang dengan keterlibatan yang buruk. 
 Kebiasaan ini sulit dikenal, kecuali praktisi langsung diawasi atau 
divideokan, mereka kadang-kadang sulit menerima. Praktisi di atas terlihat 
tidak terkesan dengan penjelasan perawat untuk ajakan yang jelas sampai 
beberapa minggu kemudian. Dia kemudian mendekati perawat  dengan malu-
malu dan berkata “Anda tidak akan percaya dengan apa yang dilakukan 
pasien. Di tengah-tengah wawancara dia memotong dan menanyakan kepada 
perawat kenapa perawat  mengerutkan dahi. Oh Tuhan, perawat  benar-benar 
harus melakukannya!”.???
 Satu kebiasaan perawat sendiri mengilustrasikan kategori gerakan 
praktisi yang lain, yang dapat menjadi problematik. Bila perawat menjadi 
cemas, perawat mulai memelintir rambut di belakang telinga. Aktivitas 
nonverbal ini menyatakan apakah kita telah mendiskusikan sebelumnya 
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seperti aktivitas pengalihan. Aktivitas pemindahan ini dapat digunakan untuk 
memantau kecemasan yang terjadi pada praktisi.
 Praktisi bahkan tidak pernah waspada dengan kehadiran stres, tetapi 
kemunculan berbagai aktivitas pengalihan mengingatkan adanya kecemasan. 
Pada kondisi mawas diri dalam wawancara, praktisi dapat menggali penyebab 
dari ketegangan. Di lain waktu, praktisi mungkin mencatat rasa permusuhan 
pasien secara intuitif bahkan proses psikotik yang tersembunyi dengan baik. 
Pada setiap kasus pengenalan aktivitas pengalihan praktisi dapat memberikan 
kesempatan lain untuk pemahaman.
 Alasan bagus yang lain dalam mempelajari aktivitas pengalihan 
berkenaan dengan penghapusan yang secara potensial membebaskan gerak-
gerik. Pada kebanyakan bagian, aktivitas pengalihan adalah alamiah dan 
membantu menciptakan perasaan komunikasi spontan. Hal demikian tidak 
terdapat kebutuhan untuk menghilangkannya. Memang aktivitas pengalihan 
tersebut pada kondisi sebenarnya dapat membantu dengan baik perkembangan 
keterlibatan dalam wawancara. Akan tetapi terdapat gerak-gerik pengalihan 
tertentu yang mungkin paling baik dihilangkan. Kita kembali pada kebiasaan 
perawat  memutar-mutar rambut perawat. Aktivitas pengalihan ini berpotensi 
untuk dihilangkan. Untuk beberapa pasien, hal ini dapat menimbulkan sifat 
kewanita-wanitaan seperti yang disebutkan sebelumnya wanita lebih sering 
memutar-mutar rambut dibandingkan dengan pria. Untuk orang lain mungkin 
sederhana untuk mengalihkannya. Dalam kasus yang lain, tindakan tersebut 
tidak mempunyai tujuan dan sebaiknya dihilangkan.
 Dalam nada yang sama, kategori tertentu pasien dapat tidak menanggapi 
dengan baik pada ansietas praktisi meningkat. Kategori mendesak yang 
timbul dalam benar meliputi membawa pasien pada kekasaran. Pasien ini 
sering ketakutan bahwa mereka kehilangan kontrol. Jika mereka melihat 
praktisi lebih sering tegang, mereka bahkan dapat menjadi lebih gelisah. Hal 
yang sama juga berlaku pada pasien paranoid, yang mungkin terlihat sangat 
penuh perhatian pada lingkungan mereka. Perawat ingat dengan seorang 
pria tua dengan proses paranoid yang jelas, yang pernah satu kali menanyai 
perawat, kenapa ada goresan di kepala perawat. Ketika perawat katakan 
perawat merasa gatal, tampaknya dia masih penasaran.
 Dua aktivitas pengalihan praktisi lainnya memerlukan pembicaraan. 
Aktivitas pertama adalah merokok. Perawat pribadi tidak percaya bahwa 
praktisi seharusnya merokok atau bahkan “pipa Freudium” yang terkenal, 
sementara tetap mewawancarai pasien. Prasangka perawat berkembang dari 
perasaan, bahwa rokok paling tidak menyatakan kemungkinan mengganggu 
pasien. Untuk lebih jelasnya, rokok dapat menimbulkan iritasi. Bahkan jika 
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seseorang meminta izin pada asisten untuk merokok, banyak pasien yang tidak 
menyukai asap rokok karena dapat membuatnya sulit untuk mengungkapkan 
masalahnya. Pipa rokok adalah “penyusutan” yang begitu stereotip yang 
dapat membiasakan pemindahan atau mematikan minat beberapa pasien.
 Aktivitas pengalihan yang kedua lebih kepada keintiman yang tumpang 
tindih karena dengan jelas memberikan tujuan yang berguna. Perawat  
bahkan tidak pernah memandangnya sebagai aktivitas pengalihan sampai 
perawat bertanya pada seorang pelajar apakah aktivitas pengalihannya yang 
paling umum, dia menjawab “Itu mudah, perawat  selalu menulis di buku 
catatan”.
 Ada banyak alasan untuk membuat catatan yang rinci, seperti membuat 
catatan proses untuk dibagikan kepada penyelia psikoterapi. Di pihak lain, 
pada wawancara awal, perawat  menjadi lebih yakin bahwa banyak membuat 
catatan memperlihatkan aktivitas pengalihan yang sering membingungkan 
praktisi dan pasien. Tidak penting bagaimana seseorang memandang seorang 
praktisi melihat ke bawah ke arah clipboardnya sambil aktif menyusun 
kalimat sehingga tidak mungkin memperlihatkan perilaku pasien dengan 
perhatian yang tidak terpecah.
 Sekali lagi perawat membagi tugas praduga, di mana praktisi tidak 
akan setuju, tetapi perawat  merasa bahwa membuat catatan seharusnya 
dikurangi pada wawancara awal. Catatan tersebut seharusnya digunakan 
untuk mencatat sesuatu detail yang sulit diingat seperti tanggal, dosis obat, 
dan silsilah keluarga. Ketimbang membuat pernak-pernik catatan tentang 
pasien, praktisi dapat dengan cermat memperhatikan pasien secara langsung. 
Khususnya selama awal periode kepanduan, perawat yakin saat ini akan 
jauh lebih baik untuk melakukan sedikit pencatatan. Pada tahap awal ini 
penekanan seharusnya diletakkan pada membaurkan pasien secara aktif. 
Pada akhir pemanduan ini perawat menemukan bahwa pasien lebih responsif 
terhadap praktisi yang terlihat sepertinya lebih tertarik kepadanya daripada 
clipboard-nya. 
 Perawat bahkan lebih sering tidak membawa clipboard ke dalam 
wawancara sampai situasi lebih baik. Jika perawat harus mulai menulis, 
sebagai tanda penghormatan, perawat  sering berkata “Perawat  akan 
menulis beberapa catatan untuk memastikan bahwa perawat  mengingat 
sagala sesuatunya dengan tepat. Apakah Anda mengijinkan hal ini?” pasien 
terlihat menanggapi dengan baik untuk tanda kesopanan yang sederhana ini. 
Pertanyaan ini juga cenderung menurunkan paranoid, di mana pasien kadang-
kadang memproyeksikan pada pemuatan catatan, karena mereka khawatir 
jika praktisi telah benar-benar menganalisis setiap pikiran dan tindakan 
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mereka. Membuat catatan selama wawancara seharusnya dihindari pada 
pasien paranoid aktif.

ASPEK-ASPEK NONVERBAL UNTUK MENENANGKAN PASIEN YANG 
SECARA POTENSIAL MENYERANG
Berinteraksi dengan pasien yang sedang meningkat ke arah kekasaran 
memberi praktisi satu dari kebanyakan situasi yang sulit. Walaupun baik 
untuk dipikirkan bahwa interaksi yang kasar jarang terjadi, tetapi kenyataan 
berkata sebaliknya. Tardiff melaporkan bahwa kira-kira 17% pasien yang 
dilaporkan ke ruang gawat darurat adalah karena tindakan penyerangan. 
Lebih lanjut dia melaporkan bahwa kira-kira 40% psikiater telah melaporkan 
tindakan penyerangan paling tidak satu kali selama karirnya. 
 Jelas sekali, bermanfaat bagi praktisi untuk melihat kembali berbagai 
pendekatan yang dapat meredakan pasien yang marah. Khususnya ciri 
nonverbal dari potensi kekasaran dyad, penting untuk dipertimbangkan 
untuk masalah yang proksemik, kinesik, dan paralanguage, seluruhnya dapat 
menjadi bernilai dalam menangani situasi ini. Interaksi dengan pasien yang 
berpotensi kasar memberikan topik yang bagus untuk menutup bab ini, yaitu 
kemahiran menggunakan perilaku jarang dipakai pada pengujian yang lebih 
kritis.
 Perawat  juga ingin menekankan bahwa kekasaran sering kali merupakan 
proses ganda. Praktisi dan pasien mewakili dua sistem perorangan, dan adalah 
sistemnya yang menjadi kasar???. Praktisi mungkin tidak menyadari, dengan 
perilaku nonverbal mereka, maka akan memperbesar kegelisahan pasien yang 
sudah ada. Untungnya, siklus ini menyatakan kekasaran timbal balik yang 
sering dapat berantakan.
 Untuk memulainya, perawat ingat cerita aneh yang berhubungan dengan 
profesor antropologi selama masa pendidikan perawat. Dia melukiskan 
pertemuan antarspesies di mana kekasaran ditolak oleh pemikiran yang 
cepat dalam bidang antropologi. Pakar antropologi ini telah mempelajari 
perilaku sekumpulan babon. Suatu hari tiba-tiba dia mengejutkan induk 
dan anak babon. Dalam detik-detik ringkihan induknya, telah menarik 
kerumunan pengawal jantannya. Seseorang dapat mengansumsikan maksud 
mereka bukan variasi hubungan sosial. Memang, babon pintar dan ganas bila 
dimusuhi. Kemunculan monyet putih jelek dengan kumis dan topi berburu 
lebih dari sekadar panggugah untuk segera menunjukkan keperkasaannya. 
Memang babon dapat dengan cepat mengalahkan pakar antropologis.???
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 Mengamati babon yang mendemonstrasikan perilaku tunduk dalam 
gerombolan, ia menghubungkan keheranan mahasiswa, cerita di atas 
memiliki pesan yang bernilai. Sekelompok binatang berinteraksi secara kasar. 
Kekasaran dicegah dengan menggunakan perilaku nonverbal tertentu yang 
berfungsi sebagai komunikasi yang sesungguhnya. Mirip dengan babon, sifat 
kebinatangan manusia memperlihatkan aktivitas komunikasi nonverbal yang 
menandakan maksud untuk menyerang dan tunduk.
 Bagi praktisi, sinyal serangan yang mengancam, bila terlihat pada pasien 
dengan cepat dapat menyadarkan praktisi bahwa sesuatu harus diubah ke 
dalam proses antarpribadi sebelum terjadi kekasaran respirokal. Melalui 
tanda-tanda tunduk, praktisi dapat mengubah perilaku agar kelihatan kurang 
mengancam pada pasien paranoid dan mabuk. Dalam banyak keadaan 
perubahan ini dapat memutus siklus kekasaran, sama efektifnya dengan 
pakar antropologi yang menggoda prajurit babon. Hendaknya diingat bahwa 
dalam hal tertentu, apakah tindakan preventif dijalankan, kekasaran akan 
timbul. Tujuannya bukan menghilangkan kekasaran, tetapi menurunkan 
kualitasnya.
 Dalam hal ini praktisi harus mempertimbangkan apakah suasana klinis 
memungkinkan kekasaran terjadi. Sejak awalnya, diagnosis dapat mewaspadai 
praktisi akan peningkatan kecenderungan terjadinya penyerangan. Kebanyakan 
pasien psikotik tidak kasar, tetapi proses psikotik yang dimanifestasikan 
dalam skizofrenia, kekacauan bipolar, kekacauan paranoid, dan tipe-tipe 
psikis yang lain dapat memengaruhi pasien ke arah penyerangan, khususnya 
bila khayalan paranoid menurunkan kelemahan pasien. Jika ketakutan, 
pasien paranoid ini dapat melakukan tindakan ekstrem untuk melindungi 
diri mereka, seperti jika kita membagi pandangan hidup dunia mereka. Selalu 
penting untuk diingat bahwa pasien demikian dapat percaya bahwa mereka 
benar-benar berjuang untuk hidup mereka.
 Psikosis tipe lain atau kontrol impuls yang buruk dapat juga 
menimbulkan masalah. Sebagai contoh, pasien yang menderita penyakit otak 
organik, seperti pada sindrom lobus frontal, delirium, dan berbagai dimensia 
dapat diposisi pada penyerangan???. Praktisi harus selalu waspada dalam 
berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat dalam berbagai obat-obatan, 
termasuk speed, quaales, dan PCP. Intoksikasi alkohol masih merupakan 
bagian terbesar penyebab timbulnya kekerasan, terutama dalam situasi 
ruang kedaruratan. Oleh karena kita sering berhadapan dengan kasus-kasus 
intoksikasi alkohol dalam situasi sosial di kebudayaan kita, adalah mudah 
untuk begitu saja mengabaikan kemungkinan penyerangan saat menghadapi 
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pasien intoksikasi. Pasien demikian dapat dengan cepat berubah dari bersuka 
ria menjadi mendengkeram???.
 Diagnosis-diagnosis tidak akan memberikan informasi kepada praktisi 
bahwa setiap pasien tertentu bermaksud kasar. Kebanyakan orang-orang 
yang menderita skizofrenia tidak kasar, tetapi diagnosis sungguh membuat 
praktisi waspada dengan kemungkinan penyerangan. Pertimbangan ini dapat 
mewakili langkah pertama dalam mencegah kekasaran. Tambahan lagi, 
praktisi dapat mencatat bahwa pasien memiliki sejarah perilaku yang suka 
menyerang. Dalam hal demikian, sebaiknya diingatkan untuk mengambil 
tindakan pencegahan yang tepat.
 Di samping diagnosis dan faktor-faktor sejarah, praktisi dapat menjadi 
bagian dari situasi dengan kekasaran yang lebih mungkin terjadi. Jika praktisi 
telah diminta untuk berpartisipasi dalam mengevaluasi pasien yang sedang 
diterapi secara tidak sengaja, maka peringatan selalu disarankan. Terdapat 
sedikit kemungkinan situasi kehidupan yang lebih menakutkan daripada 
kehilangan kebebasan. Dalam situasi ini, pasien seharusnya dianggap sebagai 
memiliki potensi kekasaran.
 Perawat ingat satu hal dalam ruangan gawat darurat pada tengah malam. 
Si pasien seorang wanita yang gelisah berumur kira-kira 30 tahun sedang 
diterapi. Petugas keamanan telah dipanggil turun dan telah berada dekat pada 
posisi yang tepat. Pasien kelihatannya tenang dan duduk dengan diam dengan 
anggota keluarga berada di sisinya. Segala sesuatunya sepertinya terkendali. 
Praktisi mulai menjauh dari pasien dan berbalik sewaktu dia menuju ruang 
staf. Dalam beberapa detik pasien mencekik praktisi dengan ganas, tanpa 
alasan yang jelas. Perawat menjelaskan sketsa ini karena ini adalah kebutuhan 
yang pokok untuk berpikir waspada sementara mengevaluasi pasien yang 
bersangkutan. Sketsa ini juga mengingatkan seorang pada pepatah kuno 
bahwa seseorang seharusnya tidak pernah membelakangi pasien, sebuah 
pepatah yang saat ini sama benarnya bila itu dibuat pertama kali.
 Satu situasi klinis lain yang patut diingat timbul bila pasien gelisah dan 
ditemani oleh anggota keluarga. Dalam situasi demikian praktisi seharusnya 
berusaha menentukan dengan cepat apakah anggota keluarga tenang atau 
membingungkan pasien. Dalam ruangan gawat darurat, kesalahan yang 
umum adalah tidak merelai perselisihan keluarga sampai menjadi parah. 
Sering merupakan langkah terbaik untuk merelai anggota keluarga yang 
bermusuhan secepatnya, sementara mengijinkan anggota staf lain untuk 
berusaha menenangkan dan memberi pengertian kepada kedua belah pihak.
 Perawat telah menyimpang dari topik perilaku nonverbal. tetapi dalam 
hal praktis, langkah pertama dalam memanfaatkan perilaku nonverbal pasien 
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yang kasar termasuk pengenalan situasi kasar pada masa kecilnya bukan 
dalam masa dewasanya. Jika praktisi waspada terhadap kekasaran potensial, 
maka teknik nonverbal berikut dapat diterapkan pada evaluasi.
 Pertama kita akan melihat berbagai aktivitas nonverbal yang dapat 
menyiagakan praktisi bahwa kekasaran mungkin timbul. Berikutnya kita 
akan melihat cara untuk mengubah perilaku kita sendiri dalam usaha untuk 
mencegah konfrontasi.
 Tanda-tanda penyerangan selanjutnya dapat dengan mudah 
dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu tanda-tanda peringatan awal dan 
terlambat. Walaupun sungguh sulit untuk memprediksi apakah pasien akan 
melawan dengan kasar di kemudian hari, tetapi bukanlah kesulitan utama 
untuk mengatakan bila pasien mungkin mengarah pada kekasaran.
 Tanda-tanda peringatan awal terdiri atas perilaku yang menunjukkan 
kegelisahan. Contoh yang paling sederhana adalah seorang dapat 
memperlihatkan pasien jlai??? berbicara lebih keras dengan nada suara 
kemarahan yang samar. Isyarat paralanguage ini mungkin diperjelas dengan 
pernyataan sarkastik atau menantang seperti “Anda pikir Anda adalah tokoh 
yang penting”.
 Tipe-tipe peringatan awal ini dapat timbul dengan sengaja, yang 
merupakan alasan pasti. Seperti praktisi, kita dapat mengabaikan tanda-
tanda ini, dalam proses yang tanpa sengaja meninggikan emosi pasien. Hal 
ini kelihatannya terjadi selama periode waktu yang sangat terbatas atau bila 
situasi klinis menjadi sangat ribut, seperti dalam ruangan gawat darurat yang 
sibuk. Ketegaran yang demikian dapat tidak menguntungkan kembali, seperti 
raut wajah yang tidak diinginkan. Ketika tanda-tanda peringatan awal ini 
ada, penting untuk mengkristalkan dalam pikiran seorang apa yang menjadi 
kebutuhan pasien. Jika praktisi dapat bertindak sesuai kebutuhan pasien, 
sifat permusuhan akan menurun.
 Tanda-tanda peringatan awal kinestik terdiri atas bukti-bukti kegelisahan 
yang sebenarnya, seperti pucat dan menolak untuk duduk. Jika pasien 
menolak untuk duduk, yang demikian sering bermanfaat untuk meminta 
meraka dengan lembut untuk kembali ke tempat duduk mereka. Seseorang 
dapat menggunakan ungkapan seperti “Mungkin membantu Anda relaks jika 
Anda duduk di sini” atau “Mari duduk dan perhatikan apakah ada sesuatu 
yang dapat diselesaikan”. Jika pertanyaan seperti ini gagal, seseorang dapat 
menyatakan dengan lebih tegas. “Perawat ingin Anda duduk di sana sehingga 
kita dapat berbicara”. Beberapa praktisi mungkin sedikit menambahkan 
“Sulit untuk terus melihat ke atas. Perawat  pikir kita akan lebih nyaman 
bila kita duduk”. Jika tindakan ini gagal, maka mungkin sebaiknya untuk 
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membiarkan pasien berjalan mondar-mandir dengan bebas, sambil mengenali 
bahwa pasien ini sangat menderita gangguan kontrol impuls. Pendeknya 
pasien dapat mengarah pada kekerasan dan langkah yang tepat hendaknya 
diambil. Jika tidak seorangpun waspada bahwa praktisi sendirian dengan 
pasien ini, sangat baik bila ada petugas lain yang mengetahui apa yang 
sedang terjadi. Relatif mudah bagi praktisi mencari alasan meninggalkan 
ruangan pada keadaan ini. Namun, tidak akan mudah dalam sepuluh menit 
kemudian.
 Isyarat peringatan kinestik awal lainnya, mencakup gerak-gerik 
yang cepat dan menyentak. Berdasarkan catatan yang ada, yaitu tindakan 
menunjukkan jari pada praktisi untuk “menganggap penting”. Gerakan 
seperti ini dapat mengesankan kemarahan. Memandang dengan mata nanar 
sering juga menandakan kemarahan. Akhirnya adanya kecurigaan atau 
peningkatan proses psikotik lain, seperti peningkatan kekacauan seharusnya 
membuat praktisi waspada terhadap kemungkinan kekasaran.
 Oleh karena seseorang mendekat pada kekasaran; perilaku spesifik 
dapat berguna sebagai indikator bahwa ada ancaman agresi. Seperti pengawal 
babon dengan gigi menyeringai menusia mempunyai tanda-tanda ancaman.
 Morris telah menggambarkan perilaku-perilaku yang dikenal sebagai 
gerakan yang disengaja. Gerakan ini terdiri atas sebagian kecil gerakan tubuh 
yang mengisyaratkan gerakan yang akan datang. Sejauh ini, seperti orang 
yang mau beranjak dari tempat duduk, mereka sering kali memegang tangan 
kursi. Hal ini merupakan tanda yang jelas menunjukkan bahwa mereka ingin 
berdiri, juga sebagai tanda bahwa pembicaraan tentang sesuatu berakhir. 
Gerakan-gerakan yang disengaja itu diperkirakan memberikan isyarat 
kekasaran, yang meliputi kegiatan mengepalkan tangan, membersihkan buku-
buku jari, genggaman yang kuat seperti benda mati dan gerakan, dengan 
bibir didorong ke belakang gigi manusia mungkin tidak jauh berbeda dengan 
babon, seperti yang akan dipikirkan.
 Mungkin banyak tujuan gerakan menyerang, seperti mengangkat tinju 
ke atas kepala.  Pukulan yang disampaikan dengan posisi ini sering kali 
terlihat pada pertengkaran di jalan dan kerusuhan-kerusuhan, walaupun 
lawan melukai dengan cara yang tidak sama. Perilaku ini mungkin insting 
yang wajar, seperti sering kali terlihat pada anak-anak yang melawan.
 Morris juga menjelaskan gerakan-gerakan tubuh vakum, yang 
menampilkan kembali perilaku-perilaku yang kompleks, tetapi tidak nyata 
diperlihatkan pada musuh. Sering kali gerakan tubuh vakum ini meliputi 
mengepalkan tangan ke telapak tangan. Semua gerakan-gerakan yang 
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disengaja dan gerakan tubuh vakum ini memberikan tanda-tanda terakhir di 
mana kekasaran sudah mendekat.
 Selain itu, catat ungkapan verbal atau pernyataan-pernyataan yang sering 
kali dilontarkan disertai perilaku nonverbal yang dijelaskan sebelumnya. Bila 
tanda-tanda terakhir di atas muncul, kekasaran mungkin jelas. Pada hal ini, 
penggunaan keterampilan nonverbal mungkin bisa mencegah agresi.
 Sebelumnya telah dibicarakan mengenai perilaku resiprokal, seperti 
pasangan timbal balik, di mana dua organisme terlibat dalam rangkaian 
peristiwa menuju ke tujuan akhir. Scheften menjelaskan respirokal??? yang 
dominan dan katunduka.  Dalam riwayat babon, ahli antropologi menolak 
untuk berpartisipasi dalam respirokal??? dominan. Jika dia melakukan, 
dia mungkin telah terbunuh. Dia memilih untuk memulai ketundukan 
reciprocal???, yang dia sendiri akan menjadi penyerang yang beruntung untuk 
diikuti. Dalam seri yang sama manusia bisa melakukan reciprocal???.
 Ketika berhadapan dengan seorang pasien bermusuhan, cara ini 
sebaiknya dihindarkan, penggunaan resiprokal dominan pada saat tunduk???. 
Hal yang dihindari yaitu resiprokal dominan yang tidak memperlihatkan 
tanda-tanda agresi awal dan akhir, walaupun hal ini untuk membuat hal 
yang bermakna. Hal itu akan menolok??? untuk melihat perilaku maladaptif 
praktisi saat berhadapan dengan pasien yang mengalami agitasi. Rasa takut 
akan menyebabkan permusuhan pada pasien, yang sering kali muncul pada 
perilaku-perilaku yang disadari yang mengancam pasien. Tanda-tanda yang 
bersifat antagonis dapat muncul. Dalam keadaan ini, tidaklah berlebihan 
untuk mengatakan pada praktisi sebenarnya dapat menjadi pencetus 
kemarahan pasien.
 Terdapat aturan-aturan yang tidak baku dalam berinteraksi dengan 
pasien yang mengalami kekasaran, tetapi beberapa prinsip kelihatannya 
relevan. Pada awalnya, praktisi ingin memperlihatkan ketenangan, nada 
bicara hampir tampil normal dan tidak terburu-buru. Hal ini sangat penting 
untuk menghindari nada bicara yang tinggi atau dengan cara yang berwibawa. 
Dengan saran seperti Kinesis, praktisi ingin menghindari penampilan aktivitas 
yang tidak pada tempatnya, yang mungkin dapat menimbulkan salah persepsi 
sebagai perilaku agresif lebih jauh penampilan gerakan tubuh yang tidak pada 
tempatnya secara berlebihan bisa meningkatkan rasa takut yang menyalakan 
ketakutan pasien yang pada akhirnya kehilangan kontrol.???
 Kontak mata seharusnya dikurangi dan tangan tidak digerakkan 
sehingga memperlihatkan tanda untuk menyerang atau pertahanan diri. 
Beberapa praktisi meletakkan tangannya di belakang, situasi ini akan 
meningkatkan rasa takut pada pasien, sebagai senjata untuk menghindar. 
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Dengan memperhatikan postur dengan bahu sedikit membungkuk dalam 
berusaha supaya kelihatan lebih kecil. Pada manusia untuk menyerang sering 
kali menaikkan bahu dan dada, sedikit seperti menggambarkan gorila. Hal 
ini mungkin juga bijak untuk tetap berada di depan pasien, pada pendekatan 
diri dari belakang atau samping dapat menimbulkan agitasi pada pasien.
 Satu hal yang paling penting untuk diperhatikan, isu awal, saat 
mendiskusikan proksemik. Sedikitnya satu telah menunjukkan pasien 
yang cenderung dengan kekasaran, mungkin mempunyai gangguan pada 
daerah buffer. Khususnya mereka akan merasa bahwa wilayah keintiman 
mereka dilanggar jauh oleh orang lain. Pasien ini mungkin merasa bahwa 
pewawancara in my face saat berdiri dengan jarak enam kaki. Pada umumnya 
pasien agitasi butuh ruang dan daerah interpersonal yang lebih luas. Hal ini 
dapat menjadi prinsip yang perlu diingat, bagi pendengar yang baik, praktisi 
merasakan dapat menenangkan pasien yang kasar dengan sentuhan mereka. 
Harapan ini biasanya hilang setelah adanya hal yang tidak menguntungkan 
dengan kaki atau kepalan tangan.
 Jika prinsip ini diikuti, dan disertai dengan penggunaan intelegensi, 
keamanan, dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan, beberapa penyebab 
kekasaran dapat dihindarkan. Dengan saran, agar menghindari situasi-situasi 
yang membahayakan, perhatian-perhatian lain yang memancing kekasaran. 
Ketika duduk di ruangan dengan pasien yang tidak dikenal, kemungkinan 
penataan kursi perlu sehingga praktisi dekat pintu keluar, tetapi tidak 
menghalangi  jalan pasien untuk keluar. Dengan penataan ini, seseorang bisa 
menjauh, pasien menjadi terancam atau menghasilkan senjata. Hal tersebut 
bukan pikiran yang dibuat-buat, tetapi ini situasi yang tidak membahayakan, 
khususnya pada ruangan kedaruratan. Berpura-pura bahwa mereka tidak 
menimbulkan penolakan yang mencegah praktisi memikirkan situasi ini 
dengan cara yang dapat membantu mencegahnya sejak awal.
 Dalam kesimpulan, proses nonverbal adalah bagian pokok dalam 
komunikasi selama berinteraksi dengan kekasaran. Pengetahuan tentang 
proses, dapat membantu praktisi untuk menghilangkan kekasaran dan 
ketakutan pasien, membantu pasien untuk memperoleh rasa kontrol internal 
yang tetap dan lima pokok seni dalam wawancara. Hal tersebut juga akan 
meningkatkan keterampilan dan seni praktisi.
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