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BAB  4 

HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dengan 

judul Analisis Posisi Head Up Terhadap Nilai Saturasi Oksigen Pada Pasien CVA 

(Cerebrovascular Accident) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober–02 

November 2018 dengan jumlah 3 responden.  

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Islam Darus Syifa’ Surabaya 

yang beralamat di Jl. Benowo No. 5 Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal 

Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada tanggal 12 

Oktober – 02 November 2018. 

  Di Rumah Sakit Islam Darus Syifa’ Surabaya terdapat banyak 

ruangan rawat inap maupun rawat jalan. Ada beberapa ruang rawat inap 

yang membutukan perawatan khusus atau intensive antara lain NICU 

(Neonatal Intensive Care Unit) dan ICU (Intensive Care Unit). ICU adalah 

salah satu ruang dewasa yang digunakan untuk perawatan 

khusus/intensive, terdapat 7 tempat tidur, serta ada 9 perawat termasuk 

Kepala Ruangan ICU dan 10 penyakit terbayak pada bulan Agustus 2018 

tersebut diantaranya Stemi, Sepsis, Decompensasio Cordis (DC), 

Cerebrovascular Accident (CVA), Diabetes Melitus (DM), Anemia, 

Penyakit Jantung Koroner (PJK), Hipertensi Heart Disease (HHD), 

Diabetes Melitus Nefropati Disease (DMND), dan Ketoasidosis (KAD). 
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4.1.2 Karakteristik Subjek Penelitian  

1. Karakteristik Responden 1 

Nama  : Tn. S   Suku  : Jawa 

Usia  : 66 th   Pendidikan      : SD 

Jenis  Kelamin : Laki-laki  Status  : Menikah 

      Agama  : Islam   Alamat  : Surabaya 

Responden datang dengan keluarganya ke IGD pada jam 21.48 

WIB tanggal 12 Oktober 2018 dengan penurunan kesadaran. Keluarga 

responden mengatakan bahwa responden sejak tadi sore bicara pelo dan 

ektremitas sebelah kanan lemah. Responden mempunyai riwayat 

penyakit hipertensi dan keluarga juga mempunyai riwayat hipertensi 

yaitu dari ayahnya, namun penyakit hipertensi tersebut tidak terkontrol. 

Responden melakukan pemeriksaan fisik dengan tanda-tanda vital 

antara lain : TD 230/110 mmHg, GCS 7 (2-2-1), SPO2 95%, 

pemeriksaan GDA 149 mg/dL, responden terasang oksigen masker 

reservoar 8 lpm dengan diagnosa CVA Infark Hemiparase Dextra.  

Pada jam 01.00 WIB responden di pindahkan ke ruang ICU 

pada tanggal 13 Oktober dengan kondisi umum lemah, GCS 8 (3-3-2), 

terpasang oksigen masker reservoar 8 lpm dengan pemeriksaan lain : 

TD 221/138 mmHg, Suhu 360C, MAP 166, SPO2 93%. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan, 

kemudian meminta keluarga responden untuk mengisi lembar inform 

concent baru kemudian penelitian dilaksanakan atas pengawasan 

petugas ICU RSI Darus Syifa’ Surabaya. 
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2. Karakteristik Responden 2 

Nama  : Tn. M  Suku  : Jawa 

Usia  : 64 th   Pendidikan      : SD 

Jenis  Kelamin : Laki-laki  Status  : Menikah 

      Agama  : Islam   Alamat  : Surabaya 

Responden datang dengan keluarganya ke IGD pada jam 16.45 

WIB tanggal 21 Oktober 2018 dengan penurunan kesadaran. Keluarga 

respoden mengatakan bahwa pasien sejak tadi pagi mengatakan pusing 

muter-muter dan muntah 2x serta ektremitas sebelah kiri lemah. 

Responden mempunyai riwayat penyakit hipertensi, merokok dan 

diabetes melitus. Keluarga juga mempunyai riwayat hipertensi yaitu 

dari ibunya. Responden melakukan pemeriksaan fisik dengan tanda-

tanda vital antara lain : TD 113/100 mmHg, SPO2 94%, GCS 7 (2-3-2), 

Responden terpasang masker reservoar dengan 10 lpm, hasil 

pemeriksaan laboratorium GDA 658 mg/dL,  natrium 129 mEq/L,  

keton 0,2 dengan diagnosa CVA Infark Hemiparase Sinistra dan Stemi 

Inferior dan Posterior.  

Responden di pindahkan ke ruang ICU pada jam 01.00 tanggal 

22 Oktober 2018 dengan kondisi umum lemah, GCS 6 (2-2-2), 

terpasang oksigen masker reservoar 10 lpm, TD 134/87 mmHg, RR 

29x/menit, SPO2 94%, MAP 102. Sebelum melakukan penelitian, 

peneliti menjelaskan maksud dan tujuan, kemudian meminta keluarga 

pasien untuk mengisi lembar inform concent baru kemudian penelitian 

dilaksanakan atas pengawasan petugas ICU RSI Darus Syifa’ Surabaya. 
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3. Karakteristik Responden 3 

Nama  : Ny. S   Suku  : Jawa 

Usia  : 84 th   Pendidikan      : SD 

Jenis  Kelamin : Perempuan  Status  : Janda 

      Agama  : Islam   Alamat  : Gresik 

Responden datang dan keluarganya ke IGD pada jam 15.30 

WIB tanggal 21 Oktober 2018 dengan penurunan kesadaran. Keluarga 

respomden mengatakan bahwa responden tiba-tiba tidak sadar sejak 

kemarin post opname hari selasa. Responden mempunyai riwayat 

hipertensi, namun tidak terkontrol dan juga diabetes melitus. Di IGD 

responden dilakukan pemeriksaan fisik dengan tanda-tanda vital TD 

111/70 mmHg, Nadi 88 x/menit, RR 22 x/menit, suhu 36,2 oC, GCS 7 

(1-1-5) dan SPO2 95%, dan terpasang oksigen masker dengan 8 lpm, 

dengan diagnosa observasi penurunan kesadaran dan CVA infark ceberi 

sub akut multifokal.  

Pada pukul 16.00 WIB responden dipindahkan ke ruang ICU 

dengan keadaan umum apatis dengan GCS 7 (2-1-4), TD 117/75 

mmHg, Nadi 60 x/menit, RR 23 x/menit, suhu 36,3 0C dengan SPO2 

95% dan Map 85. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menjelaskan 

maksud dan tujuan, kemudian meminta keluarga responden untuk 

mengisi lembar inform concent baru kemudian penelitian dilaksanakan 

atas pengawasan petugas ICU RSI Darus Syifa’ Surabaya. 
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4.1.3 Hasil Identifikasi Nilai Saturasi Oksigen Sebelum Pemberian Posisi 

Head Up pada Pasien CVA (Cerebrovascular Accident) di Ruang ICU 

RSI Darus Syifa’ Surabaya. 

1. Responden 1 

Tabel 4.1  Identifikasi nilai saturasi oksigen Tn. S sebelum pemberian 

head up pada pasien CVA di ruang ICU RSI Darus Syifa’ 

Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

saturasi oksigen (SPO2) pada Tn. S sebelum pemberian posisi head up 

300 adalah 93%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal 13-10-18 Tanggal 14-10-18 Tanggal 15-10-18 Tanggal 16-10-18 
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2. Responden 2 

Tabel 4.2 Identifikasi nilai saturasi oksigen Tn. M sebelum pemberian 

head up pada pasien CVA di ruang ICU RSI Darus Syifa’ 

Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

saturasi oksigen (SPO2) pada Tn. M sebelum pemberian posisi head 

up 300 adalah 94%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal 22-10-18 Tanggal 24-10-18 Tanggal 23-10-18 Tanggal 25-10-18 
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3. Responden 3 

Tabel 4.3 Hasil Identifikasi nilai saturasi oksigen Ny. S sebelum 

pemberian head up pada pasien CVA di ruang ICU RSI 

Darus Syifa’ Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

saturasi oksigen (SPO2) pada Ny. S sebelum pemberian posisi head up 

150 adalah 94%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal 21-10-18 Tanggal 22-10-18 Tanggal 23-10-18 Tanggal 24-10-18 
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4.1.4 Hasil Identifikasi Nilai Saturasi Oksigen Sesudah Pemberian Posisi 

Head Up pada Pasien CVA (Cerebrovascular Accident) di Ruang ICU 

RSI Darus Syifa’ Surabaya. 

1. Responden 1 

Tabel 4.4  Identifikasi nilai saturasi oksigen Tn. S sesudah pemberian 

head up pada pasien CVA di ruang ICU RSI Darus Syifa’ 

Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai saturasi oksigen (SPO2) pada Tn. S sesudah pemberian posisi 

head up 300 pada hari pertama nilai SPO2 terendah adalah 94% dan 

tertinggi 95% yaitu  pada jam 16.00 WIB. Pada hari kedua nilai SPO2 

terendah adalah 94% sedangkan nilai SPO2 tertinggi 96% yaitu pada 

jam 07.00 dan 16.00 WIB. Pada hari ketiga nilai SPO2 terendah 96% 

sedangkan nilai SPO2 tertinggi 98% yaitu pada jam 22.00 WIB. Pada 

hari terakhir nilai SPO2 terendah 98% sedangkan nilai SPO2 tertinggi 

99% yaitu pada jam 07.00 dan 10.00 WIB. 

 

Tanggal 13-10-18 Tanggal 14-10-18 Tanggal 15-10-18 Tanggal 16-10-18 
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2. Responden 2 

Tabel 4.5 Identifikasi nilai saturasi oksigen Tn. M sesudah pemberian 

head up pada pasien CVA di ruang ICU RSI Darus Syifa’ 

Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai saturasi oksigen (SPO2) pada Tn. M sesudah pemberian posisi 

head up 300 pada hari pertama adalah 95% dan nilai SPO2 tertinggi 

96% yaitu pada jam 19.00 dan 22.00 WIB. Pada hari kedua nilai SPO2 

terendah adalah 96% yaitu pada jam 10.00 dan 13.00 wib sedangkan 

nilai SPO2 tertinggi 97%. Pada hari ketiga nilai SPO2 terendah adalah 

97% yaitu pada jam 01.00, 07.00 dan 13.00 wib sedangkan nilai SPO2 

tertinggi yaitu 98%. Pada hari terakhir nilai SPO2 menjadi stabil yaitu 

98%. 

 

 

 

Tanggal 22-10-18 Tanggal 24-10-18 Tanggal 23-10-18 Tanggal 25-10-18 
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3. Responden 3 

Tabel 4.6  Identifikasi nilai saturasi oksigen Ny. S sesudah pemberian 

head up pada pasien CVA di ruang ICU RSI Darus Syifa’ 

Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai saturasi oksigen (SPO2) pada Ny. S sesudah pemberian posisi 

head up 150 pada hari pertama adalah 94%. Pada hari kedua nilai 

SPO2 terendah sebesar 94% sedangkan nilai SPO2 tertinggi sebesar 

96% yaitu pada jam 10.00, 16.00 dan 22.00 WIB. Pada hari ketiga 

nilai SPO2 terendah sebesar 96% sedangkan nilai SPO2 tertinggi 

sebesar  98% yaitu pada jam 19.00 WIB. Pada hari terakhir nilai SPO2 

terendah 97% yaitu pada jam 01.00 WIB , sedangkan nilai SPO2 

tertinggi 98%. 

 

 

Tanggal 21-10-18 Tanggal 22-10-18 Tanggal 23-10-18 Tanggal 24-10-18 
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4.1.5 Hasil Analisis Nilai Saturasi Oksigen Sebelum dan Sesudah 

Pemberian Posisi Head Up pada Pasien CVA (Cerebrovascular 

Accident) di Ruang ICU RSI Darus Syifa’ Surabaya. 

1. Responden 1 

Tabel 4.7  Identifikasi nilai saturasi oksigen Tn. S sebelum dan 

sesudah pemberian head up pada pasien CVA di ruang 

ICU RSI Darus Syifa’ Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai saturasi oksigen (SPO2) pada Tn. S sebelum dan sesudah 

pemberian posisi head up 300 terjadi peningkatan sebesar 6 % yaitu 

dari nilai SPO2 93% menjadi 99%.   

 

 

 

 

 

Tanggal 13-10-18 Tanggal 14-10-18 Tanggal 15-10-18 Tanggal 16-10-18 
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2. Responden 2 

Tabel 4.8  Identifikasi nilai saturasi oksigen Tn. M sebelum dan 

sesudah pemberian head up pada pasien CVA di ruang 

ICU RSI Darus Syifa’ Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai saturasi oksigen (SPO2) pada Tn. M sebelum dan sesudah 

pemberian posisi head up 300 terjadi peningkatan sebesar 4 % yaitu 

dari nilai SPO2 94% menjadi 98%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal 22-10-18 Tanggal 24-10-18 Tanggal 23-10-18 Tanggal 25-10-18 
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3. Responden 3 

Tabel 4.9  Identifikasi nilai saturasi oksigen Ny. S sebelum dan 

sesudah pemberian head up pada pasien CVA di ruang 

ICU RSI Darus Syifa’ Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai saturasi oksigen (SPO2) pada Ny. S sebelum dan sesudah 

pemberian posisi head up 150 terjadi peningkatan sebesar 4 % yaitu 

dari nilai SPO2 94% menjadi 98%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal 21-10-18 Tanggal 22-10-18 Tanggal 23-10-18 Tanggal 24-10-18 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1 Identifikasi Nilai Saturasi Oksigen Sebelum Pemberian Posisi Head 

Up pada Pasien CVA (Cerebrovascular Accident) di Ruang ICU RSI 

Darus Syifa’ Surabaya. 

1. Responden 1  

Berdasarkan tabel 4.1 hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden 1 (Tn. S) sebelum pemberian posisi head up pada hari 

pertama  nilai saturasi oksigen (SPO2) sebesar 93% dengan penurunan 

kesadaran  GCS 3-3-2, tekanan darah 221/138 mmHg, terpasang 

masker reservoir 8 lpm dan mempunyai riwayat hipertensi tidak 

terkontrol. Reponden mendapatkan diagnosa dari dokter CVA Infark 

Hemiparase Dextra. 

CVA infark merupakan gangguan neurologi yang timbulnya 

mendadak, cepat dan global yang berlangsung 24 jam karena 

trombositosis dan emboli sehingga terjadi penyumbatan pada 

pembuluh darah arteri yang menuju otak. Darah ke otak di suplai oleh 

dua arteria karotis interna dan dua arteria vertebralis, arteri-arteri ini 

merupakan cabang dari lengkungan aorta jantung (Syaifuddin, 2012), 

dimana jika terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di otak maka 

otak akan kekurangan oksigen atau iskemik jaringan sehingga saturasi 

dalam tubuh menurun yang menyebabkan penurunan kesadaran dan 

menyebakan gangguan pernafasan. 

Faktor resiko terjadinya CVA infark adalah hipertensi tidak 

terkontrol, dimana jika tekanan darah yang terus menerus tinggi akan 
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menyebabkan terkikisnya lapisan pembuluh darah sehingga 

membentuk endapan serta mengurangi pasokan oksigen di pembuluh 

darah yang dapat memicu terjadinya aterosklerosis dan menyebabkan 

penyumbatan pada arteri kecil, termasuk arteri coroner. Jika terjadi 

vasokonstriksi yang menyebabkan gangguan sirkulasi di otak, oksigen 

di otak akan menurun dan menyebabkan masalah keperawatan 

ketidakefektifan perfusi jaringan otak sehingga terjadi CVA infark 

(Junaidi, 2011). 
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2. Responden 2 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden 2 (Tn. M) sebelum pemberian posisi head up pada hari 

pertama mempunyai nilai saturasi oksigen (SPO2) sebesar 94% dengan 

penurunan kesadaran  GCS 2-2-2, tekanan darah 134/87 mmHg, 

terpasang masker reservoir 10 lpm dan mempunyai riwayat hipertensi 

tidak terkontrol, merokok dan diabetes melitus. Reponden masuk 

dengan diagnoasa CVA Infark Hemiparase Sinistra dan Stemi Inferior 

Posterior. 

Pada penderita DM beresiko tinggi terjadi aterosklerosis karena 

tubuh tidak mampu memecah glukosa sebagai energi sehingga terjadi 

glukosegenesis oleh hati (asam amino, asam lemak, glikogen) 

kemudian terjadi peningkatan lemak pada pembuluh darah yang dapat 

Lipoprotein densitas rendah (LDL) dan Lipoprotein densitas sangat 

rendah (VLDL)  membawa lemak masuk ke sel endotel arteri sehingga 

oksidasi kolesterol dan trigliserida membentuk radikal bebas dan 

merusak sel endotel sehingga terbentuk jaringan parut dan 

terbentuknya plak aterosklerosis (pertumbuhan sel otot polos, 

thrombus, jaringan parut, penimbunan lemak) atau penyempitan 

pembuluh darah karena penumpukan plak tersebut kemudian pasokan 

darah ke otak terganggu maka yang terjadi adalah penderita diabetes 

mellitus dapat terkena CVA (Corwin, 2009). 

Pasien CVA akan mengalami aliran darah yang tidak lancar 

karena pembuluh darah di otak pecah sehingga terjadi perdarahan 
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cerebri yang mengakibatkan darah ke otak menurun serta suplai 

oksigen ke otak berkurang yang menyebabkan iskemik jaringan otak 

dan penurunan kesadaran sehingga mengakibatkan gangguan status 

hemodinamik yang tidak stabil (Anurogo, 2014), dimana jika terjadi 

gangguan hemodinamik yang tidak stabil maka nilai saturasi oksigen 

dalam tubuh menurun yang menyebabkan penurunan kesadaran dan 

menyebakan gangguan pernafasan. 
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3. Responden 3 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden 3 (Ny. S) sebelum pemberian posisi head up pada hari 

pertama mempunyai nilai saturasi oksigen (SPO2) sebesar 94% dengan 

penurunan kesadaran  GCS 2-1-4, tekanan darah 117/75 mmHg, nadi 

60 x/menit terpasang masker reservoir 8 lpm dan mempunyai riwayat 

hipertensi tidak terkontrol, merokok dan diabetes melitus. Reponden 

masuk dengan diagnoasa CVA infark ceberi sub akut multifokal. 

Faktor resiko terkena CVA adalah usia, dimana menurut 

Susanto tahun 2010 menjelaskan bahwa semakin bertambahnya usia 

kemungkinan seseorang menderita hipertensi yang mengakibatkan 

CVA juga semakin besar (Susanto, 2010). Peningkatan frekuensi 

stroke seiring dengan peningkatan usia berhubungan dengan proses 

penuaan, dimana semua organ tubuh mengalami kemunduran fungsi 

termasuk pembuluh darah otak menjadi tidak elastis terutama bagian 

endotel yang mengalami penebalan, mengakibatkan lumen pembuluh 

darah semakin sempit sehingga terjadi penurunan aliran darah pada 

otak (Sofyan 2012). 
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4.2.2 Identifikasi Nilai Saturasi Oksigen Sesudah Pemberian Posisi Head 

Up pada Pasien CVA (Cerebrovascular Accident) di Ruang ICU RSI 

Darus Syifa’ Surabaya. 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil penelitian menunjukkan pada 

responden pertama dengan Tn. S dihari pertama sesudah pemberian posisi 

head up 300 terhadap nilai SPO2 terjadi kenaikan 1-2 % yaitu dari nilai 

terendah 93% menjadi 95%. Peningkatan terjadi pada nilai SPO2 95% 

pukul 15.00-16.00 wib dengan terapi oksigen menggunakan masker 

reservoar 8 lpm.  

Berdasarkan tabel 4.5 hasil penelitian menunjukkan pada 

responden kedua dengan Tn. M dihari pertama sesudah pemberian posisi 

head up 300 terhadap nilai SPO2 terjadi kenaikan 1 % yaitu dari nilai 

terendah 94% menjadi 95%. Peningkatan terjadi pada nilai SPO2 95% 

pukul 19.00 - 22.00 WIB dengan terapi oksigen menggunakan masker 

reservoar 10 lpm. 

Terapi oksigen adalah memasukkan oksigen tambahan dari luar 

paru melalui saluran pernafasan dengan meggunakan alat yang sesuai 

dengan kebutuhan, pemberian oksigen dengan konsentrasi yang lebih 

tinggi dari yang ditemukan dalam atmosfir lingkungan atau pada 

ketinggian air laut konsentrasi oksigen dalam ruangan adalah 21% 

(Brunner, 2002). Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa pemberian 

oksigen yang tepat adalah dengan menggunakan masker, karena lebih 

efektif dibandingkan dengan nasal kanul (Noor, 2014). 
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Pada reponden pertama dengan peningkatan 2%  dan reponden 

kedua terjadi peningkatn 1% pada SPO2 itu disebebkan karena 

penggunakan terapi oksigen dengan masker, bahwa masker dapat 

meningkatkan nilai saturasi dibandingkan dengan nasal kanul. 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil penelitian menunjukkan pada 

responden ketiga dengan Ny. S dihari pertama sesudah pemberian posisi 

head up 150 terhadap nilai SPO2 tidak terjadi kenaikan yaitu 94% dengan 

terapi oksigen menggunakan masker reservoar 8 lpm.  

Penelitian ini menyebutkan penderita CVA lebih banyak wanita 

yaitu sebear 56,7%. American of Heart Association (AHA) 

memperkirakan CVA lebih sering dialami oleh wanita sebanyak 60.000 

lebih banyak disbanding pria setiap tahunnya. Besarnya jumlah wanita 

Dalam kejadian CVA terjadi setelah usia mencapai menopause. 

Peningkatan faktor resiko CVA pada wanita terjadi karena kelebihan kadar 

androgen dan sebaliknya kadar estrogen yang menurun. Kelebihan 

androgen berpengaruh pada kadar kolesterol darah menajdi meningkat 

sehingga berpengaruh terjadi CVA sedangkan kadar estrogen memiliki 

efek menurunkan kolesterol plasma dan mempercepat vasodilatasi, jika 

estrogen menurun makan akan beresiko terkena CVA. Hal tersebut 

menyebabkan wanita  menjadi beresikio dua kali lipat terjadi CVA pada 

10 tahun setelah menopause (Sunarto, 2015). 

Pemberian oksigenasi dan memelihara tekanan darah yang baik 

dan adekut untuk mencukupi perfusi otak adalah hal yang paling utama 

dan untuk mencegah hipoksia pada pasien CVA. Hipoksia merupakan 
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oksigenasi jaringan yang tidak adekuat pada tingkat jaringan, dimana 

kondisi ini terjadi akibat defisiensi pengahantaran oksigen atau iskemik 

jaringan (Potter, 2006). Oksigenasi merupakan kebutuhan dasar manusia 

yang paling mendasar, simana slah satu komponen gasdan unsur vital 

dalam proses metabolisme yang bertujuan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup seluruh sel-sel tubuh (Andarmoyo, 2010) 

Pada hari kedua responden pertama Tn. S masih dalam posisi head 

up 300 namun oksigenasi yang digunakan diganti menjadi menggunakan 

nasal kanul dengan 3 lpm, hasil nilai SPO2 pada hari kedua hanya terjadi 

peningkatan 1 derajat yaitu dari 95% - 96%. Peningkatan terjadi pada jam 

23.00-24.00 wib. Pada hari ketiga reponden pertama Tn. S mengalami 

peningkatan nilai SPO2 1-3 derajat yaitu dari  96% menjadi 99%, namun 

peningkatan pada 99% hanya terjadi pada jam 21.00 wib. Pada hari 

terakhir responden pertama Tn. S, nilai SPO2 menjadi stabil yaitu 99%.  

Pada hari kedua responden kedua Tn. M masih dalam posisi head 

up 300 namun oksigenasi yang digunakan diganti menjadi menggunakan 

nasal kanul dengan 3 lpm, hasil nilai SPO2 pada hari kedua hanya terjadi 

peningkatan 1-2 derajat yaitu dari 96% - 98%. Peningkatan terjadi pada 

jam 20.00 dan 24.00 wib. Pada hari ketiga reponden kedua nilai SPO2 

menjadi stabil yaitu antara 97% - 98%. Pada hari terakhir responden kedua 

Tn. M nilai SPO2 menjadi stabil yaitu 98%, namun ada penurunan 1 

derajat pada jam 06.00 wib yaitu nilai SPO2 97%.  

Pada hari kedua responden ketiga Ny. S masih dalam posisi head 

up 150 namun oksigenasi yang digunakan suduah diganti menjadi 
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menggunakan nasal kanul dengan 3 lpm, hasil nilai SPO2 pada hari kedua 

hanya terjadi peningkatan 1-2 derajat yaitu dari 95% - 96%. Pada hari 

ketiga reponden ketiga nilai SPO2 mengalami peningkatan 1-3 derajat 

yaitu dari 96% - 98%. Peningkatan terjadi pada jam 17.00-19.00 wib. Pada 

hari terakhir responden ketiga Ny. S nilai SPO2 menjadi stabil yaitu 98%, 

namun ada penurunan 1 derajat pada jam 01.00, 03.00  dan 14.00 wib 

yaitu nilai SPO2 97%.  

Pasien stroke dimungkinkan mengalami gangguan transfer oksigen 

atu cerebro blood flow menurun sehingga mengakibatkan penurunan 

perfusi jaringan, sehingga dapat mengakibatkan iskemik. Oksigen 

merupakan kebutuhan vital bagi setiap makhluk hidup. Agar dapat 

mengukur berapa banyak oksigen yang terkandung dalam darah, atau 

didalam air yang diminum ataupun oksigen di udara yang dihirup disebut 

dengan saturasi oksigen. Saturasi oksigen adalah presentase oksigen yang 

telah bergabung dengan molekul hemoglobin (Hb) dimana oksigen 

bergabung dengan hemoglobin dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan tubuh, pada saat yang sama oksigen dilepas untuk memenuhi 

jaringan. 

Posisi head up 300 merupakan posisi dimana kepala dinaikkan 30 

derajat dari tempat tidur yang bertujuan untuk memperlancar gerakan 

pernafasan pada pasien bedrest total (Bahrudin, 2008). Menurut Summers 

(2009) untuk memaksimalkan oksigenasi perlu pengaturan elevasi kepala 

lebih tinggi karena dapat memfasilitasi peningkatan aliran darah, dimana 

pada posisi head up terjadi peningkatan aliran darah ke otak.  
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4.2.3 Analisis Nilai Saturasi Oksigen Sebelum dan Sesudah Pemberian 

Posisi Head Up pada Pasien CVA (Cerebrovascular Accident) di Ruang 

ICU RSI Darus Syifa’ Surabaya. 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

saturasi oksigen (SPO2) pada Tn. S (responden 1) sebelum dan sesudah 

pemberian posisi head up 300 terjadi peningkatan sebesar 6 % yaitu dari 

nilai SPO2 93% menjadi 99%, sedangkan pada reponden 2 hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai saturasi oksigen (SPO2) pada Tn. M sebelum 

dan sesudah pemberian posisi head up 300 terjadi peningkatan sebesar 4 % 

yaitu dari nilai SPO2 94% menjadi 98% dan pada reponden 3 hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai saturasi oksigen (SPO2) pada Ny. S 

sebelum dan sesudah pemberian posisi head up 150 terjadi peningkatan 

sebesar 4 % yaitu dari nilai SPO2 94% menjadi 98%.   

Pasien CVA mengalami aliran darah yang tidak lancar karena 

pembuluh darah di otak pecah sehingga terjadi perdarahan cerebri yang 

mengakibatkan darah ke otak menurun serta suplai oksigen ke otak 

berkurang yang menyebabkan iskemik jaringan otak dan penurunan 

kesadaran sehingga mengakibatkan gangguan status hemodinamik yang 

tidak stabil. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut 

adalah pemberian posisi head up 150 dan 300.  

Berdasarkan hasil penelitian Ekacahyaningtyas et al., (2017) yaitu 

terdapat pengaruh posisi head up 300 terhadap nilai saturasi oksigen pada 

pasien stroke. Pemberian head up 300 dilakukan pada pasien stroke 

hemoragik maupun non hemoragik karena dapat memfasilitasi 
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peningkatan aliran darah ke sereberal dan memaksimalkan oksigenasi 

jaringan sereberal.  Sedangkan menurut peneliti lain Sunarto (2015) bahwa 

posisi kepalalebih tinggi 150 dan 300 sama-sama dapat meningkatkan 

saturasi oksigen.   

Saturasi adalah presentase oksigen yang telah bergabung dengan 

molekul hemoglobin dala jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

tubuh, pada saat yang sama oksigen dilepas untuk memenuhi kebutuhan 

jaringan. Gambaran saturasi oksigen dapat mengetahui kecukupan oksigen 

dalam tubuh sehingga dapat membantu dalam penentuan terapi selanjutnya 

(Sunarto, 2015).   

Hal ini dimungkingkan bahwa O2 dan CO2 yang masuk kedalam 

paru-paru digunakan secara adekuat oleh tubuh sehingga berkompesasi di 

paru-paru dan membantu cardiac output, sehingga pancaran oksigen 

keseluruh tubuh hingga ke bagian perifer yang nantinya terdeteksioleh alat 

oxymetri. Hal ini sejalan dengan Guyton (2008), bahwa oksigen yang 

diangkut dalam bentuk combine oxygen yaitu oksigen yang berada dalam 

darah terkait oleh hemoglobin sekitar 98% yang sebelumnya difusi oleh 

paru-paru ke darah, sebagian kecil  darah oksigen akan larut dalam plasma 

dan cairan sel, tetapi lebih dari 60 kali banyaknya berikatan cepat dengan 

hemoglobin, jumlah oksigen yang secara fisik larut dalam plasma 

berhubungan langsung dengan dalam alveolus, sehingga dapat diketahui 

dengan pengukuran saturasi oksigen.). 

Secara teoritis, posisi terlentang dengan disertai head up 

menujukkan aliran balik darah dari bagian inferior menuju ke atrium 
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kanan cukup baik karena resitensi pembuluh darah dan tekanan atrium 

kanan tidak terlalu tinggi, sehingga volume darah yang masuk (venous 

return) ke atrium kanan  cukup baik dan tekanan pengisian ventrikel kanan 

(preload) meningkat, yang dapat mengarah ke peningkatan stroke volume  

dan cardiac output (Muñoz-venturelli et al., 2015). Menurut Summers 

(2009) untuk memaksimalkan oksigenasi perlu pengaturan elevasi kepala 

lebih tinggi karena dapat memfasilitasi peningkatan aliran darah, dimana 

pada posisi head up 300 terjadi peningkatan aliran darah ke otak 

(Summers, 2009).  

 

 

 


