
HUBUNGAN FREKUENSI KEKAMBUHAN KEJANG

TERHADAP PERUBAHAN FUNGSI KOGNITIF PADA

PASIEN DEWASA DENGAN EPILEPSI DI

POLIKLINIK NEUROLOGI

RSUD BUDHI ASIH

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Erna Yulianti N. Laoh

011721007

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

UNIVERSITAS BINAWAN

JAKARTA

2019









v

HALAMAN PENYATAAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Binawan, saya yang bertanda tangan

dibawah ini:

Nama : Erna Yulianti N. Laoh

NIM : 011721007

Program Studi : Ilmu Keperawatan

Jenis Karya : Tugas Akhir Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Universitas Binawan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (None-Exlusive Royalty

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Hubungan Frekuensi Kekambuhan Kejang Terhadap Perubahan Fungsi

Kognitif Pada Pasien Dewasa Dengan Epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD

Budhi Asih”

Dengan Hak Bebas Royalti ini maka Universitas Binawan berhak menyimpan,

mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base),

merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan

nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Juli 2019

Yang Menyatakan,

Erna Yulianti N. Laoh



vi

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa, sehingga saya dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hubungan Frekuensi Kekambuhan

Kejang Terhadap Perubahan Fungsi Kognitif Pada Pasien Dewasa Dengan

Epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih” tepat pada waktunya, guna

memenuhi sebagian syarat dalam mencapai derajat Strata Satu dan memperoleh

gelar keahlian dalam Universitas Binawan.

Dalam penyelesaian laporan ini, banyak pihak yang telah membantu saya. Untuk

itu saya sampaikan rasa terima kasih saya kepada:

1. Drs. Sofyan Hawadi,M.A., selaku Rektor Universitas Binawan.

2. Direktur RSUD Budhi Asih beserta jajarannya, yang telah mengijinkan

penulis untuk melakukan penelitian di Poliklinik Neurologi.

3. Dr. Aliana Dewi, SKp.,MN., selaku Dekan Fakultas Kesehatan.

4. Dr. Ns. Aan Sutandi, SKep.MN, selaku Ketua Program Studi Keperawatan.

5. Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep., M.Biomed, Selaku pembimbing satu.

6. Ns. Siswani Marianna, SKep., MSi, selaku pembimbing dua.

7. Erika Lubis, SKp., MN., selaku penguji skripsi dan penyempurnaan skripsi.

8. Ns. Handayani, M.Kep.,Sp.Mat, selaku koordinator Nursing Inquiry

9. Segenap dosen dan staf Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas

Binawan yang telah  membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dalam

penulisan skripsi ini.



vii

10. Keluarga tercinta : orang tua, suami, anak, dan adik-adik yang selalu

memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan selama penulis

menempuh pendidikan dan proses penyelesaian skripsi ini.

11. dr. Julintari Indriyani, Sp.S., dr. Ananda Setiabudi, Sp.S., dan dr. Dian

Cahyani, Sp.S., di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih yang telah

mendukung penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan keperawatan B 2017 yang selalu memberikan

semangat dan dukungan selama proses pembelajaran dan penyusunan

skripsi ini.

13. Teman-teman lingkungan kerja RSUD Budhi Asih yang telah mendukung

saya dalam proses pembelajaran (perkuliahan) di Universitas Binawan.

Besar harapan  semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang

budiman. Tidak ada gading yang tak retak, maka dari itu saya mohon maaf

apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan skripsi ini.

Jakarta 31 Juli, 2019

Penulis



viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN UJI PROPOSAL………………………………...…ii

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL……………………………………..iii

KATA PENGANTAR…………………………………………………………...iv

DAFTAR ISI……………………………………………………………………..v

LAMPIRAN KUESIONER

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang…...………………………………………………………….  1

1.2 Rumusan Masalah…………………...………………………...…………….  3

1.3 Tujuan Penelitian…………………...……………………………………….  4

1.4 Manfaat  Penelitian…………...……………………………………………..  4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori……………………………………………………………… 6

2.1.1 Epilepsi……………………………………………………………………  6

2.1.1.1 Anatomi Fisiologi Sistem Saraf…………………………………..   6

2.1.1.2 Patofisiologis…………………………………………………….... 7

2.1.1.3 Pengertian Epilepsi…………………………………………...........11

2.1.1.4 Etiollogi Epilepsi…..………………………………………………12

2.1.1.5 Manifestasi Klinis…………………………………………………14

2.1.1.6 Komplikasi………………………………………………………...15

2.1.1.7 Pemeriksaan diagnostic…………………………………………...15

2.1.1.8 Penatalaksanaan Medis Pasien Epilepsi…………………………..17



ix

2.1.2 Bangkitan Epilepsi………………………………………………………...18

2.1.3 Fungsi Kognitif…………………………………………………………....22

2.1.3.1 Pengertian Fungsi Kognitif………………………………………..22

2.1.3.2 Ganguan Fungsi Kognitif………………………………………….27

2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi pada Fungsi Kognitif………………..32

2.1.3.4 Pengukuran Fungsi Kognitif………………………………………37

2.2 Kerangka Teori………………………………………………………………44

BAB III KERANGKA KERJA PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian…………………………………………………………45

3.2 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional………………………………46

3.3 Hipotesa Penelitian………………………………………………………….47

BAB IV METODELOGI PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian…………………………………………………………….47

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian…………………………...………………...49

4.3 Tempat dan Waktu Penelitian…...…………………………………………..50

4.4 Alat Pengumpulan Data……………………………………………………..51

4.5 Instrumen Penelitian………………………………………………………....51

4.6 Metode Pengumpulan Data………………………………………………….52

4.7 Etika Penelitian……………………………………………………………...53

4.8 Anlisa Data………………………………………………………………….53

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1 Analisis Univariat..………………………………………………………….53

5.2 Analisis Bivariat…….………………………………………………………53



x

BAB VI PEMBAHASAN

6.1 Pembahasan Univariat………………………………………………..…….55

6.2 Pembahasan Bivariat……………………………………..………………...60

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan…………………………………………………………………63

7.2 Saran………………………………………………………………………..63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Teori……………………………………………………. 44

Gambar 3.1 Kerangka Konsep…………………………………………………. 45



xii

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 3.4 Definisi Operasional...……………………………………….. 46

Daftar Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Kekambuhan Kejang………………….. 51

Daftar Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Penurunan Fungsi Kognitif…………… 52

Daftar Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Tabel Silang Kekambuhan Kejang

Terhadap Penurunan Fungsi Kognitif………………………………………….53



xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Penulis

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data (SPSS)

Lampiran 4. Lembar Kuesioner

Lampiran 5. Jadwal Kegiatan Penelitian

Lampiran 6. Lembar Konsul Skripsi Penelitian



ii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Napsiah

NIM : 011721022

Program Studi: Keperawatan B2017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

“Hubungan Antara Frekuensi Kekambuhan Kejang Terhadap Perubahan

Fungsi Kognitif Pada Pasien Dewasa Dengan Epilepsi di Poliklinik Neurologi

RSUD Budhi Asih” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan

mnerupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila pada kemudian hari

pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang

berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Jakarta, 16 Maret 2019

Pembuat Pernyataan

(Erna Yulianti N. Laoh)
NIM: 011721007



HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan penelitian dengan judul:

“Hubungan Antara Frekuensi Kekambuhan Kejang Terhadap Perubahan

Fungsi Kognitif Pada Pasien Dewasa Dengan Epilepsi di Poliklinik

Neurologi RSUD Budhi Asih”

Jakarta, 16 Maret 2019

Menyetujui,

Koordinator Nursing Inquiry

(Ns.Handayani, M.Kep.,Sp.Mat)

Pembimbing I Pembimbing II

(Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep., M.Biomed.) (Ns. Siswani Marianna, S.Kep., M.Si)



HALAMAN PENGESAHAN

Proposal penelitian dengan judul :

“Hubungan Antara Frekuensi Kekambuhan Kejang Terhadap Perubahan

Fungsi Kognitif Pada Pasien Dewasa Dengan Epilepsi di Poliklinik

Neurologi RSUD Budhi Asih”.

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian

persyaratan yang diperlukan untuk melalui Mata Kuliah Introduction to Nursing

Research pada Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES BINAWAN.

DEWAN PENGUJI

1. Penguji I : (Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep., M.Biomed) ( )

2. Penguji II : (Ns. Siswani Marianna, S.Kep., M.Si) ( )

3. Penguji III: ( ) ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Maret 2019

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan

(Ns. Aan Sutandi, SKp.MN.)



HALAMAN PENYATAAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Binawan, saya yang bertanda tangan

dibawah ini:

Nama : Napsiah

NIM : 011721022

Program Studi : Ilmu Keperawatan

Jenis Karya : Tugas Akhir Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

STIKes BINAWAN Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (None-Exlusive Royalty

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Hubungan Antara Frekuensi Kekambuhan Kejang Terhadap Perubahan

Fungsi Kognitif Pada Pasien Dewasa Dengan Epilepsi di Poliklinik

Neurologi RSUD Budhi Asih”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini

maka STIKes Binawan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,

mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan

mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya

sebagai penulis/ pencipta dan sebagai Hak Cipta. Demikian pernyataaan ini saya

buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Maret 2019

Yang Menyatakan,

(Erna Yulianti N. Laoh)



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa, sehingga saya dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hubungan Antara Frekuensi

Kekambuhan Kejang Terhadap Perubahan Fungsi Kognitif Pada Pasien

Dewasa Dengan Epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih” tepat

pada waktunya, guna memenuhi sebagian syarat dalam mencapai derajat Strata

Satu (S1) dan memperoleh gelar keahlian dalam STIKes Binawan..

Dalam penyelesaian laporan ini, banyak pihak yang telah membantu saya. Untuk

itu saya sampaikan rasa terima kasih saya kepada:

1. Drs. Sofyan Hawadi,M.A., selaku Ketua Universitas Binawan.

2. Direktur RSUD Budhi Asih dan Jajarannya yang telah mengijinkan penulis

melakukan penelitiannya di RSUD Budhi Asih.

3. Aliana Dewi, SKp.,MN., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan

pembimbing dua (II).

4. Ns. Aan Sutandi, SKp.MN., selaku Ketua Program Studi Ilmu

Keperawatan.

5. Ns. Yoanita Hijriyati, S.Kep., M.Biomed selaku pembimbing satu (I).

6. Ns. Siswani Marianna, S.Kep., M.Si selaku pembimbing dua (II).

7. …………………, selaku penguji skripsi dan pembimbing penyempurnaan

skripsi.

8. Ns. Handayani, M.Kep.,Sp.Mat, selaku koordinator Nursing Inquiry



9. Segenap dosen dan staf Program Studi Ilmu Keperawatan STIKes Binawan

yang telah  membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dalam penulisan

skripsi ini.

10. Keluarga tercinta : orang tua, istri, anak, dan adik-adik yang selalu

memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan selama penulis

menempuh pendidikan dan proses penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan keperawatan B 2017 Kelas A yang selalu

memberikan semangat dan dukungan selama proses pembelajaran dan

penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman lingkungan kerja RSUD Budhi Asih yang telah mendukung

saya dalam proses pembelajaran (perkuliahan) di STIKes Binawan.

Besar harapan  semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang

budiman. Tidak ada gading yang tak retak, maka dari itu saya mohon maaf

apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan skripsi ini.

Jakarta, 16 Juli 2018

Penyusun

(Erna Yulianti N. Laoh)
NIM: 011721007



xiv

Universitas Binawan
Program Studi Ilmu Keperawatan
Hasil Penelitian 31 Juli 2019
Erna Yulianti N. Laoh (011621007)

Hubungan Antara Frekuensi Kekambuhan Kejang Terhadap Perubahan Fungsi
Kognitif Pada Pasien Epilepsi Di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih

ABSTRAK

Epilepsi adalah sindroma otak kronis dengan berbagai macam etiologi. Frekuensi
kekambuhan kejang pada pasien epilepsi seringkali diikuti penurunan fungsi
kognitif, oleh karena itu untuk memantau perkembangan fungsi kognitif pasien
epilepsi diperlukan pemantauan fungsi kognitif pasien secara berkala. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hubungan antara frekuensi
kekambuhan kejang terhadap perubahan fungsi kognitif pada pasien dewasa
dengan epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih. Jenis penelitian ini
bersifat analitik kuantitatif, dengan pendekatan crossectional. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh Pasien Epilepsi Di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi
Asih. Sampel dalam penelitian sebanyak  52 pasien epilepsi. Setelah dilakukan uji
statistic dengan spearman rank (rho) nilai signifikasi (2-tailed)  atau p-value -
0,048 < 0,05, nilai correlation koeffecient (koefisien korelasi) r 0,737 < dari nilai r
tabel maka dapat disimpulkan ada hubungan antara frekuensi kekambuhan kejang
terhadap perubahan fungsi kognitif pada pasien dewasa dengan epilepsi di
Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih. Saran: penelitian ini dapat
dikembangkan lagi dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan
fungsi kognitif pada pasien epilepsy.

Kata Kunci: Epilepsi, frekuensi kejang, penurunan fungsi kognitif
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Relationship Between Frequency of Seizure Recurrence and Changes in Cognitive
Function in Epilepsy Patients in the Neurology Polyclinic at Budhi Asih Hospital

ABSTRACT

Epilepsy is a chronic brain syndrome with various etiologies. The frequency of
recurrence of seizures in epilepsy patients is often followed by a decline in
cognitive function, therefore to monitor the development of cognitive function in
epilepsy patients it is necessary to monitor the cognitive function of patients on a
regular basis. The purpose of this study was to determine the relationship between
the frequency of seizure recurrence and changes in cognitive function in adult
patients with epilepsy in the Neurology Polyclinic at Budhi Asih Hospital. This
type of research is quantitative analytic, with a cross-sectional approach. The
population in this study were all Epilepsy Patients in the Neurology Polyclinic at
Budhi Asih Hospital. The sample in this study were 52 epilepsy patients. After
conducting statistical tests with the Spearman rank (rho) significance value (2-
tailed) or p-value -0.048 <0.05, the coefficient correlation value (correlation
coefficient) r 0.737 <from the value of r table, it can be concluded that there is a
relationship between recurrence frequency seizures for changes in cognitive
function in adult patients with epilepsy in the Neurology Polyclinic at Budhi Asih
Hospital. Suggestion: this research can be developed further by examining the
factors that influence the decline in cognitive function in epilepsy patients.

Keywords: Epilepsy, seizure frequency, cognitive decline
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Epilepsi didefinisikan sebagai suatu gangguan terhentinya fungsi otak

secara periodik yang disebabkan oleh terjadinya pelepasan muatan listrik secara

berlebihan  dan tidak teratur oleh sel-sel otak dengan tiba-tiba, sehingga

penerimaan dan pengiriman impuls antara bagian otak dan dari otak ke bagian

lain tubuh terganggu (Mutiawati, 2008).

Epilepsi merupakan salah satu penyakit otak yang sering ditemukan di

dunia. Menurut penelitian dari World Health Organization (WHO) (2013),

ditemukan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia menderita epilepsi. Keadaan

sosial ekonomi yang rendah berdampak terhadap meningkatnya risiko kejadian

epilepsi. Penderita epilepsi di seluruh dunia 80% ditemukan di negara

berkembang, angka prevalensi penderita epilepsi aktif berkisar antara 4-10 per

1000 penderita epilepsi (Beghi dan Sander, 2008).

Data epilepsi yang dihimpun dari 108 negara mencakup 85,4% dari

populasi dunia terdapat 43.704.000 orang menderita epilepsi. Rata-rata jumlah

orang penderita epilepsi per 1000 penduduk 8,93 dari 108 negara responden. 2

Jumlah orang penderita epilepsi per 1000 penduduk berbeda-beda di setiap

regional. Sementara itu data di regional Amerika dan Afrika di dapatkan 12,59

dan 11,29. Data di regional Asia Tenggara di dapatkan sebesar 9,97. Sedangkan

data sebesar 8,23 didapatkan di regional Eropa. Jumlah rata-rata orang epilepsi
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per 1000 penduduk berkisar dari 7,99 di negara-negara berpendapatan tinggi dan

9,50 di negara-negara berpendapatan rendah (WHO, 2010).

Diasumsikan bahwa jika jumlah penduduk Indonesia berkisar 220 juta,

maka diperkirakan jumlah penderita epilepsi baru 250.000 per tahun. Dari

berbagai studi diperkirakan prevalensi epilepsi berkisar antara 0,5-4%. Rata-rata

prevalensi epilepsi 8,2 per 1000 penduduk. Prevalensi epilepsi pada bayi dan

anak-anak cukup tinggi, menurun pada dewasa muda dan pertengahan, kemudian

meningkat lagi pada kelompok usia lanjut (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf

Indonesia (PERDOSSI, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2016) menunjukan bahwa terdapat

hubungan antara frekuensi bangkitan dan fungsi kognitif memperoleh nilai p

sebesar 0,000 (p< 0,001). Pada penelitian yang dilakukan oleh Sigar, Kembuan,

& Mahama (2017) pada pasien epilepsi terdapat penurunan fungsi kognitif

setelah dilakukan uji fungsi kognitif dengan menggunakan Ina-MoCA. Gambaran

fungsi kognitif pada pasien epilepsy menurut Pinem (2015) adalah sebagian besar

pasien epilepsi dalam kategori fungsi kognitif normal dengan tingkat kesadaran

saat bangkitan mayoritas sadar dan frekuensi bangkitan jarang.

Menurut data rekam medik (RM) RSUD Budhi Asih (2017), penyakit

epilepsy merupakan salah satu dari 5 besar penyakit di Poliklinik Neurologi

RSUD Budhi Asih dengan menempati urutan ke tiga. Jumlah total kunjungan

pasien di Poliklinik Neurologi Budhi Asih (2017) adalah 24.565 pasien.dan 5

besar penyakit Neurologi di tahun 2017 adalah: CVD infark (6.247 pasien), LBP

(2.684 pasien), Epilepsi (2.444 pasien), HNP (1.956 pasien), dan Osteo Arthritis

(1.736 pasien) (RM RSUD Budhi Asih, 2017).
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Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada

pasien epilepsy di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih, 5 dari 7 pasien

menyatakan bahwa pasien sering kali lupa terhadap sesuatu yang diletakannya,

lambat mengingat sesuatu, dan susah dalam menghitung. Pasien juga mengatakan

dalam 1 bulan kejang lebih dari 2 kali. Setelah 7 orang pasien tersebut diuji

menggunakan kuisioner MMSE didapatkan hasil bahwa 6 pasien (dari 5 pasien

yang mengatakan sering lupa terhadap sesuatu yang diletakannya dan 1 pasien

yang mengatakan biasa saja (tidak menyatakan sering lupa) mengalami

penurunan. fungsi kognitif. Sementara 1 pasien epilepsy yang lain yang

mengatakan biasa saja (tidak sering lupa) tidak mengalami penurunan fungsi

kognitif.

Mengingat bahwa penting memperhaikan penurunan fungsi kognitif

dalam diri kita, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan Antara

Kekambuhan Frekuensi Kejang Terhadap Perubahan Fungsi Kognitif Pada

Pasien Dewasa Dengan Epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat

dirumuskan masalah penelitian adalah “Hubungan Antara Frekuensi

Kekambuhan Kejang Terhadap Perubahan Fungsi Kognitif Pada Pasien Dewasa

Dengan Epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih”



4

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara frekuensi kekambuhan kejang terhadap

perubahan fungsi kognitif pada pasien dewasa dengan Epilepsi di Poliklinik

Neurologi RSUD Budhi Asih.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Mengidentifikasi Gambaran Frekuensi Kekambuhan Kejang Pada

Penderita Epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih.

1.3.2.2 Mengidentifikasi Gambaran Fungsi Kognitif Pada Penderita

Epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih.

1.3.2.3 Mengetahui Adanya Hubungan Antara Frekuensi Kekambuhan

Kejang Terhadap Perubahan Fungsi Kognitif Pada Pasien Dewasa

Dengan Epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih.

1.4 Manfat Penelitian

1.4.1 Bagi Institusi Pendidikan.

Dapat digunakan sebagai sumber bacaan untuk penelitian selanjutnya atau

dijadikan referensi untuk peningkatan kualitas pendidikan ilmu

keperawatan khususnya tentang keperawatan.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit.

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelayanan keperawatan dalam

mengetahui data pasien dewasa dengan epilepsy yang mengalami

bangkitan kejang dan mengalami penurunan fungsi kognitif di Poliklinik
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Neurologi RSUD Budhi Asih, sehingga dapat dilakukan tindakan

keperawatan/ tindakan medis yang lebih tepat.

1.4.3 Bagi Peneliti.

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan menambah

pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian. Serta dapat

dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori.

2.1.1 Epilepsi.

2.1.1.1 Anatomi Fisiologi Sistem Saraf

Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai

bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf

tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata

rantai (berurutan) antara reseptor dan efektor. Reseptor adalah satu atau

sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali

rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam

tubuh. Efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan

terhadap rangsangan. Contohnya otot dan kelenjar (Purba, 2008).

Menurut Muttaqin (2011) Sistem saraf terdiri atas sel saraf (neuron)

dan sel penyokong (neuroglia dan sel schwann). Neuron adalah suatu sel

saraf dan merupakan unit anatomi dan fungsional sistem persarafan.

Neuron terdiri dari:

a. Badan sel

Secara relatif badan sel lebih besar dan mengelilingi nukleus yang

didalamnya terdapat nukleolus. Disekelilingnya terdapat perikarion

yang berisi neurofilamen yang berkelompok yang disebut neurofibril.

Diluarnya terhubungkan dengan dendrit dan akson yang memberikan

dukungan terhadp proses-proses fisiologis.
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b. Dendrit

Dendrit adalah tonjolon yang menghantarkan informasi menuju badan

sel. Dendrit merupakan bagian yang menjulur keluar dari badan sel

dan menjalar kesegala arah. Khususnya dikorteks serebri dan

serebellum, dendrit mempunyai tonjolan-tonjolan kecil bulat, yang

disebut tonjolan dendrit. Neuron tertentu juga mempunyai akson

fibrosa yang panjang yang berasal dari daerah yang agak tebal

dibadan sel yaitu akson hilok (bukit akson).

c. Akson

Tonjolan tunggal dan panjang yang menghantarkan informasi keluar

dari badan sel disebut akson. Dendrit dan akson secara kolektif sering

disebut sebagai serabut saraf atau tonjolan saraf. Kemampuan untuk

menerima, menyampaikan dan menerusakan pesan-pesan neural

disebabkan saraf khusus membran sel neuron yang mudah dirangsang

dan dapat menghantarkan pesan elektrokimia.

Serangan epilepsi akan muncul apabila sekelompok kecil neuron

abnormal mengalami depolarisasi yang berkepanjangan berkenaan dengan

cetusan potensial aksi secara tepat dan berulang-ulang. Secara klinis

serangan epilepsi akan tampak apabila cetusan listrik dari sejumlah besar

neuron abnormal muncul secara bersamaan (Dewanto, 2009).

2.1.1.2 Patofisiologi.

Konduksi atau hantaran merupakan proses aktif yang bekerja sendiri

dan memerlukan penggunaan energi oleh saraf. Konduksi impuls saraf
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walaupun cepat, namun berlangsung lebih lambat daripada listrik, karena

jaringan saraf merupakan konduktor pasif yang relatif sangat buruk. Saraf

memerlukan potensial beberapa volt  untuk dapat  menghasilkan impuls,

sebab sel  saraf mempunyai ambang yang  rendah terhadap perangsangan

(impuls). Di tingkat membran sel, sel fokus kejang memperlihatkan

beberapa fenomena biokimiawi, termasuk yang berikut (Purba, 2008) :

a. Instabilitas membran sel saraf, sehingga sel lebih mudah mengalami

pengaktifan.

b. Neuron-neuron hipersensitif dengan ambang untuk melepaskan

muatan menurun dan apabila terpicu akan melepaskan muatan

menurun secara berlebihan.

c. Peningkatan suhu tubuh misalnya pada kasus kejang demam dapat

mengakibatkan peningkatan metabolisme basal 10-15% sehingga

kebutuhan akan oksigen dalam metabolisme tersebut pun akan ikut

meningkat hingga 20%. Hal tersebut yang menyebabkan

terganggunya keseimbangan membran sel neuron. Seperti yang kita

ketahui bahwa membrane sel neuron dalam keadaan normal mudah

dilalui oleh ion kalium dan ion klorida, tetapi sangat sulit dilalui oleh

ion natrium dan ion kalsium. Dengan demikian konsentrasi yang

tinggi ion kalium dalam sel ( intraseluler ), dan konsentrasi ion

natrium dan kalsium ekstraseluler tinggi. Sesuai dengan teori dari

Dean (Sodium pump), sel hidup mendorong ion natrium keluar sel,

bila natrium ini memasuki sel, keadaan ini sama halnya dengan ion

kalsium. Bangkitan epilepsi karena transmisi impuls yang berlebihan
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di dalam otak yang tidak mengikuti pola yang normal, sehingga

terjadi sinkronisasi dari impuls.

d. Defisiensi vitamin B6, konsumsi MSG berlebih, dan adanya cedera

kepala dapat mengakibatkan sinkronisasi dalam aliran listrik dalam

otak. Sinkronisasi ini dapat terjadi pada sekelompok atau seluruh

neuron di otak secara serentak, secara teori sinkronisasi ini dapat

terjadi.

1) Fungsi jaringan neuron penghambat (neurotransmitter GABA

dan Glisin) kurang optimal hingga terjadi pelepasan impuls

epileptik secara berlebihan.

2) Keadaan dimana fungsi jaringan neuron eksitatorik (Glutamat

dan Aspartat) berlebihan hingga terjadi pelepasan impuls

epileptik berlebihan juga.

e. Ketidakseimbangan ion yang mengubah keseimbangan asam-basa

atau elektrolit, yang mengganggu homeostatis kimiawi neuron

sehingga terjadi kelainan depolarisasi neuron. Gangguan

keseimbangan ini menyebabkan peningkatan berlebihan

neurotransmitter aksitatorik atau deplesi neurotransmitter inhibitorik.

f. Hipoglikemia merupakan salah satu penyakit akibat gangguan

metabolisme yang dapat mengakibatkan epilepsi. Kekurangan glukosa

dapat mempengaruhi suplai ke otak khususnya bagi metabolisme sel

glia pada otak. Epilepsi terjadi akibat adanya kerusakan membran

pada sel glia otak. Sel glia merupakan bagian dari sel otak yang multi

fungsi. Salah satu fungsi penting dari sel glia bila dikaitkan dengan
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penyakit epilepsi ini adalah fungsi sel glia sebagai pensuplai nutrisi

dan reservoar dari elektrolit seperti ion K, Ca dan Na.

Ketidakseimbangan pada sel ini akan menyebabkan permasalahan

pada sel saraf. Proses epileptogenik akan terjadi bila ada pelepasan

muatan paroksiman karena mekanisme intrinsik dari membran neuron

yang menjaga kestabilan ambang lepas muatan terganggu sehingga

bisa terjadi depolarisasi secara terus menerus yang selanjutnya

menyebabkan timbulnya letupan potensial aksi (paroksismal

depolarisasi shif).

g. Tumor atau neoplasma pada otak mengakibatkan terjadinya

peningkatan tekanan intrakranial sehingga suplai oksigen ke otak

melali pembuluh darah pun terganggu. Oksigen yang diperlukan juga

dalam metabolisme sel glia akan berkurang. Begitu juga halnya

dengan infeksi yang terjadi pada otak seperti meningitis akan

menggangu aliran darah pada pembuluh darah otak yang kaya akan

nutrisi dan elektrolit. Kedua hal tersebutlah yang mengakibatkan

metabolisme sel glia terganggu dan oleh karenanya kestabilan

ambang lepas muatan pun akan terganggu sehingga terjadi epilepsi.

h. Beberapa  penyelidikan  menunjukkan  peranan  acetilkolin  sebagai

zat  yang  merendahkan  potensial membran prosinaptik dalam hal

terlepasnya muatan listrik yang terjadi sewaktu-waktu saja sehingga

manisfestasi klinisnya pun muncul sewaktu-waktu. Bila asetilkolin

sudah cukup tertimbun dipermukaan otak, maka pelepasan muatan

listrik sel-sel saraf kortikal dipermudah. Asetilkolin diproduksi oleh
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sel-sel saraf kolinergik dan merembes keluar dari permukaan otak.

Pada kesadaran awas waspada lebih banyak asetilkolin yang

merembes keluar dari permukaan otak daripada selama tidur. Pada

jejas otak lebih banyak asetilkolin daripada dalam otak sehat. Pada

tumor cerebri atau adanya sikatriks setempat pada permukaan otak

sebagai gejala sisa dari meningitis, encephalitis, kontusio atau trauma

lahir, dapat terjadi penimbunan setempat dari asetilkolin.

2.1.1.3 Pengertian Epilepsi.

Epilepsi merupakan salah satu penyakit syaraf kronik kejang berulang

muncul tanpa provokasi. Penyebabnya adalah kelainan bangkitan listrik

jaringan saraf yang tidak terkontrol baik sebagian maupun seluruh bagian

otak (Purba, 2008). Epilepsi merupakan gangguang kejang kronis dengan

bangkitan yang berulang dan tanpa diprovokasi (Wong, 2009).

Epilepsi adalah sindroma otak kronis dengan berbagai macam etiologi

dengan ciri-ciri timbulnya serangan paroksismal dan berkala akibat lepas

muatan listrik neuron-neuron otak secara berlebihan dengan berbagai

manifestasi klinik dan laboratorik (Baiquni, 2010).

Epilepsi menurut Budikayanti (2014) adalah suatu penyakit otak yang

ditandai dengan kondisi/gejala berikut:

1. Minimal terdapat dua bangkitan tanpa provokasi atau dua bangkitan

refleks dengan jarak waktu antar bangkitan pertama dan kedua lebih

dari 24 jam.
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2. Satu bangkitan tanpa provokasi atau satu bangkitan refleks dengan

kemungkinan terjadinya bangkitan berulang dalam 10 tahun kedepan

sama dengan (minimal 60%) bila terdapat dua bangkitan tanpa

provokasi/ bangkitan refleks.

3. Sudah ditegakkan diagnosis sindrom epilepsi.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa epilepsy

adalah suatu manifestasi lepasnya muatan listrik yang berlebihan dan

abnormal dari sel-sel saraf otak yang bersifat sponran dan berkala ditandai

denngan kejang kronik dengan serangan yang berulang.

2.1.1.4 Etiologi Epilepsi

Menurut Perdosi (2014), etiologi epilepsi dibagi dalam 3 kategori, sebagai

berikut:

1. Idiopatik: tidak terdapat lesi structural di otak, diperkirakan

mempunyai predisposisi genetik dan umumnya berhubungan dengan

usia.

2. Kriptogenik: dianggap simtomatis tetapi penyebabnya belum

diketahui. Termasuk disini adalah sinrom West, sindrom Lenox,

epilepsy mioklonik. Gambaran klinis sesuai dengan ensefalopati difus.

3. Simtomatis: bangkitan epilepsy disebabkan oleh kelainan/ lesi struktur

pada otak, misalnya: cidera kepala, infeksi SSP, kelainan kongenital,

gangguan peredaran darah otak, toksik (alcohol, kelainan

neurodegenerative, dll).
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Faktor precipitasi atau faktor pencetus atau yang mempermudah terjadinya

gejala epilepsi adalah (Riyadi, 2009):

 Faktor sensoris seperti cahaya yang berkedip-kedip (fotosensitif),

bunyi-bunyi yang mengejutkan, air, dan lain-lain.

 Faktor sistemis seperti demam, penyakit infeksi, obat-obatan tertentu

(fenotiazin, klorpropamid, barbiturat, valium), perubahan hormonal

(hipoglikemia), kelelahan fisik.

 Faktor mental seperti stress, gangguan emosional, kurang tidur.

Tidak semua sel neuron di susunan saraf pusat dapat mengakibatkan

kejang epilepsi klinik, walaupun ia melepas muatan listrik berlebihan. Sel

neuron di serebellum di bagian bawah batang otak dan di medulla spinalis,

walaupun mereka dapat melepaskan muatan listrik berlebihan, namun

posisi mereka menyebabkan tidak mampu mengakibatkan kejang epilepsi.

Sampai saat ini belum terungkap dengan pasti mekanisme apa yang

mencetuskan sel-sel neuron untuk melepas muatan secara sinkron dan

berlebihan (Purba, 2009).

Pada hasil penelitian Yulinda (2015) “Hubungan antara Riwayat

Cedera Kepala Terhadap Kejadian Epilepsi Bangkitan Umum di Poliklinik

Saraf Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak”, laki-laki

lebih banyak mengalami epilepsy dengan presentase 77,1% dan wanita
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dengan presentase 22,9%. Hormon seks pada laki-laki dan wanita

mempunyai hubungan dengan epilepsy. Terdapat 2 hormon seks pada

perempuan (estrogen dan progesteron) yang memengaruhi ambang kejang

sampai batas tertentu. Pertimbangan lain adalah pada populasi tertentu

gejala dan diagnosis epilepsi pada wanita dirahasiakan dari publik

karena epilepsi bisa menjadi perma- salahan dalam kehidupan sosial

hingga pernikahan; hal ini juga mengurungkan niat perempuan untuk

mencari pengobatan sehingga terjadi kesenjangan perawatan dan

mengarah pada gangguan-gangguan yang diakibatkan epilepsi di

antaranya adalah gangguan fungsi kognitif (Nehra et al, 2013).

Pada hasil penelitian Sigar dkk (2017), menunjukkan bahwa usia

19-64 tahun banyak yang mengalami gangguan fungsi kognitif dengan

presentase 44%. Pada usia produktif seseorang harus menjalani pekerjaan,

paparan,stersor dan bahaya saat kerja yang bisa menjadi etiologi dari

epilepsi itu sendiri. Kegiatan sehari-hari yang padat dapat menyebabkan

penyandang epilepsi kekurangan jam tidur yang dapat memicu terjadinya

bangkitan. Kekurangan tidur dapat menyebabkan seorang penyandang

epilepsi  beresiko 10x untuk terjadinya kejang >1x (Hauser et al, 2013).

2.1.1.5 Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis epilepsy menurut Baticca (2008) adalah:

1) Satu atau kedua mata dan kepala bergerak menjauhi siisa focus

2) Menyadari gerakan atau hilang kesadaran

3) Bola mata membalik ke atas
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4) Mati rasa

5) Kesemutan Perasaan ditusuk-tusuk

6) Seluruh otot tubuh menjadi kaku

7) Kedua lengan dalam keadaan fleksi tungkai, kepala, dan leher dalam

keadaan ekstensi

8) Apnea

9) Gerakan tersentak-sentak

10) Mulut tampak berbusa

11) Reflek menelan hilang

12) Saliva meningkat

2.1.1.6 Komplikasi Epilepsi

Menurut Baticaca (2008), komplikasi penyakit epilepsy antara lain;

kerusakan otak akibat hipoksia dan retardasi mental, timbul depresi dan

keadaan cemas. Sedangkan komplikkasi Komplikasi Epilepsi menurut

Purba (2008): Retradasi mental, IQ rendah, Kerusakan otak akibat

hipoksia jaringan otak (Hal ini akan menyebabkan efek samping pada

penurunan prestasi belajar terutama bagi penderita yang masih dalam masa

belajar (penurunan fungsi kognitif)).

2.1.1.7 Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksaan Diagnostik pasien Epilepsi adalah (Purba, 2008):

a. Pemeriksaan laboratorium
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1) Elektrolit : tidak seimbang dapat berpengaruh atau menjadi

predisposisi pada aktivitas kejang

2) Glukosa : hipoglikemi, dapat menjadi presipitasi (pencetus

kejang)

3) Ureum atau kreatinin : meningkat, dapat meningkatkan

resiko timbulnya aktivitas kejang atau mungkin sebagai

indikasi nefrotoksik yang berhubungan dengan pengobatan.

4) Pungsi lumbal (PL) : untuk mendeteksi tekanan abnormal

dari CSS, tanda-tanda infeksi, perdarahan (hemoragik

subarachnoid, subdural) sebagai penyebab kejang tersebut.

b. Pemeriksaan EEG

Pemeriksaan EEG sangat berguna untuk diagnosis epilepsi.

Rekaman EEG dapat menentukan fokus serta jenis epilepsi apakah

fokal, multifokal, kortikal atau subkortikal dan sebagainya. Harus

dilakukan secara berkala (kira-kira 8-12 % pasien epilepsi

mempunyai rekaman EEG yang normal).

c. MRI : melokalisasi lesi-lesi fokal.

d. Pemeriksaan radiologis

Foto tengkorak untuk mengetahui kelainan tulang tengkorak,

destruksi tulang, kalsifikasi intrakranium yang abnormal, tanda

peninggian TIK seperti pelebaran sutura, erosi sela tursika dan

sebagainya

Pneumoensefalografi dan ventrikulografi untuk melihat

gambaran ventrikel, sisterna, rongga sub arachnoid serta gambaran
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otak. Arteriografi untuk mengetahui pembuluh darah di otak :

anomali pembuluh darah otak, penyumbatan, neoplasma dan

hematoma

2.1.1.8 Penatalaksanaan Medis Pasien Epilepsi

Penatalaksanaan Medis menurut Riyadi (2009):

1) Non Farmakologi.

a. Amati faktor pemicu.

b. Menghindari faktor pemicu (jika ada), misalnya: stress, konsumsi

kopi dan alkohol, perubahan jadwal tidur, terlambat makan, dll.

2) Farmakologi.

Menggunakan obat-obat antiepilepsi, yaitu :

a. Obat-obat yang meningkatkan inaktivasi kanal Na+:

Inaktivitasi kanal Na, meurunkan kemampuan syaraf untuk

meghantarkan muatan listrik. Contoh: Fenitoin, Karbamazepin,

Lamotrigin, Okskarbazepin, Valproat.

b. Obat-obat yang meningkatkan transmisi inhibitor GABAergik:

Agonis reseptor GABA, meningkatkan transmisi inhibitori dengan

mengaktifkan kerja reseptor GABA. Contoh: Benzodiazepin,

Barbiturat.

Menghambat GABA transaminase, konsentrasi GABA meningkat.

Contoh: Vigabatrin.

Menghambat GABA transporter, memperlama aksi GABA.

Contoh: Tiagabin.
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Meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal

dengan menstimulasi pelepasan GABA dari non-vesikularpool,

contoh: Gabapentin

2.1.2 Bangkitan Epilepsi

Bangkitan Epilepsi adalah tanda dan/ atau gejala yang timbul sepintas

akibat aktivitas neuron di otak yang berlebihan dan abnormal serta sinkron

(Aninditha  dan Wiratman, 2017). Saat ini bangkitan epilepsi yang dikenal

dan dipergunakan secara luas adalah klasifikasi yang dikembangkan oleh

International Leagues Against Epilepsi (ILAE). Klasifikasi bangkitan

epilepsi sebagai berikut (Aninditha  dan Wiratman, 2017):

1. Bangkitan Epilepsi Parsial.

Bangkitan parsial disebabkan oleh lesi atau kelainan lokal pada otal;

dengan demikian evaluasi diagnostic ditujukan untuk menemukan atau

membuktikan adanya lesi lokal tersebut. Bangkitan parsial dibagi menjadi

dua yaitu bangkitan dengan kesadaran yang tetap baik (parsial sederhana)

dan bangkitan dengan gangguan kesadaran (parsial kompleks).

2. Bangkitan Parsial Sederhana.

Parsial sederhana dengan manifestasi klinis berhubungan dengan area otak

tertentu yang terlibat; dengan demikian manifestasi klinisnya sangat

bervariasi, termasuk manifestasi motoric, sensorik, otonomik, dan psikis.

Adapun gejala-gejala yang sering dijumpai adalah :

1.) Tidak terjadi gangguan atau penurunan kesadaran.

2.) Bersifat stereopatik (sama).
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3.) Kejang tonik (badan dan anggota gerak kaku).

4.) Kejang klonik (bdan dan anggota gerak berkejut-kejut, kelojotan).

5.) Berkeringat dingin.

6.) Denyut jantung, dan nafas cepat.

7.) Berlangsung sekitar 31-60 etik.

3. Bangkitan Parsial Kompleks.

Parsial kompleks sering juga disebut dengan lobus frontalis atau

psikomotor. Pada bangkitan parsial kompleks terjadi gangguan atau

penurunan kesadaran. Dalam hal ini penderita mengalami gangguan dalam

berinteraksi dengan lingkungannya. Bangkitan parsial kompleks

melibatkan bagian-bagian otak yang bertanggung jawab atas

berlangsungnya kesadaran dan memori, dan pada umumnya melibatkan

kedua belah lobus temporalis atau frontalis dan sistem limbik. Selama

bangkitan parsial kompleks sering tampak adanya otomatisme sederhana

dan kompleks (aktifitas motoric yang berulang-ulang: tanpa tujuan, tanpa

arah, dan aneh). Sementara itu terdapat juga bangkitan parsial kompleks

yang tidak disertai otomatisme.

4. Bangkitan Epilepsi Umum.

Bangkitan ini menunjukkan terlibatnya kedua belah hemisferium secara

sinkron sejak awal. Mula bangkitan berupa hilangnya kesadaran,

kemudian diikuti gejala lainnya yang bervariasi.

Jenis-jenis bangkitan epilepsy umum dibedakan oleh ada atau tidaknya

aktifitas motoric yang khas.

a. Absence/ Lena/ Petit Mal.



20

Bangkitan ini ditandai dengan gangguan kesadaran mendadak

(absence) dalam beberapa detik (sekitar 5-10 detik) dimana motorik

terhenti dan penderita diam tanpa reaksi. Bangkitan ini biasanya

timbul pada anak-anak yang berusia antara 4-8 tahun. Pada waktu

kesadaran hilang, tonus otot skeletal tidak hilang sehingga penderita

tidak terjatuh. Saat bangkitan mata penderita akan memandang jauh

ke depan atau berputar ke atas dan tangan melepaskan benda yang

sedang dipegangnya. Pasca bangkitan, penderita akan sadar kembali

dan biasanya akan lupa akan peristiwa yang baru dialaminya.

b. Klonik.

Kejang klonik dapat berbentuk fokal, unilateral, bilateral dengan

permulaan fokal dan multifocal yang berpindahpindah.Kejang klonik

fokal berlangsung 1-3 detik, terlokalisasi, tidak disertai gangguan

kesadaran, dan biasanya tidak diikuti fase tonik. Bentuk kejang ini

dapat disebabkanoleh kontusio cerebri akibat trauma fokal pada bayi

besar dan cukup bulan atau oleh ensefalopati metabolik.

c. Tonik.

Merupakan gerakan tonik satu ekstremitas atau pergerakan tonik

umum dengan ekstensi lengan dan tungkai yang menyerupai

deserebrasi, atau ekstensi tungkai dan fleksi lengan bawah dengan

bentuk dekortikasi.

d. Tonik-klonik/Grand Mal,

Secara tiba-tiba penderita akan jatuh disertai dengan teriakan,

pernafasan terhenti sejenak kemudian diikuti oleh kekakuan tubuh.
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Setelah itu muncul gerakan kejang tonik-klonik (gerakan tonik yang

disertai dengan relaksasi). Pada saat bangkitan, penderita tidak sadar,

bisa menggigit lidah atau bibirnya sendiri, dan bisa sampai

mengompol. Pasca bangkitan, penderita akan sadar secara perlahan

dan merasakan tubuhnya terasa lemas dan biasanya akan tertidur

setelahnya.

e. Mioklonik.

Bangkitan mioklonik muncul akibat adanya gerakan involuntar

sekelompok otot skelet yang muncul secara tiba-tiba dan biasanya

hanya berlangsung sejenak. Gambaran klinis yang terlihat adalah

gerakan ekstensi dan fleksi lengan atau keempat anggota gerak yang

berulang dan terjadinya cepat.

f. Atonik.

Bangkitan ini jarang terjadi. Biasanya penderita akan kehilangan

kekuatan otot dan terjatuh secara tiba-tiba.

Menurut Kristanto (2017) dalam penelitiannya, penyebab timbulnya

kejang pada penderita antara lain ketidakpatuhan meminum obat sesuai

jadwal yang diberikan oleh dokter dan dosis yang telah ditetapkan,

meminum minuman keras seperti alkohol, memakai narkoba seperti

kokain atau pil lain seperti ekstasi, kurangnya tidur pada penderita,

mengkonsumsi obat lain sehingga mengganggu efek obat epilepsi.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2016). Hasil

penelitian ini menunjukan bahwa hasil uji chi-square untuk mencari

hubungan antara frekuensi bangkitan dan fungsi kognitif memperoleh nilai

p sebesar 0,000 (p< 0,001). Hasil penelitian ini menunjukkan frekuensi

bangkitan berhubungan dengan terjadinya penurunan fungsi kognitif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiwaha, dkk (2017), hasil

penelitiannya menunjukan bahwa setelah dilakukan uji spearman

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat

stress dan frekuensi kekambuhan kejang terhadap fungsi kognitif di Poli

Saraf RSD dr. Soebandi Jember (p-value = 0,031) yang berarti memiliki

korelasi bermakna. Nilai (r) dalam penelitian ini adalah 0,395 yaitu,

korelasi bersifat lemah dengan arah positif artinya semakin tinggi tingkat

stres maka semakin tinggi frekuensi bangkitan epilepsi.

2.1.3 Fungsi Kognitif.

2.1.3.1 Pengertian Fungsi Kognitif.

Fungsi kognitif dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana semua

masukan sensoris (taktil, visual dan auditorik) akan diubah, diolah,

disimpan dan selanjutnya digunakan untuk hubungan interneuron secara

sempurna sehingga individu mampu melakukan penalaran terhadap

masukan sensoris tersebut. Fungsi kognitif menyangkut kualitas

pengetahuan yang dimiliki seseorang. Modalitas dari kognitif terdiri dari

sembilan modalitas yaitu: memori, bahasa, praksis, visuospasial, atensi
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serta konsentrasi, kalkulasi, mengambil keputusan (eksekusi), reasoning

dan berpikir abstrak (Wiyoto, 2012) :

1. Memori dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam menyimpan

dan mengulang kembali informasi yang diperoleh yang terdiri dari 3

tahap. Tahap pertama yaitu encoding yang merupakan fungsi

menerima, proses, dan penggabungan informasi. Tahap kedua yaitu

storage merupakan pembentukan suatu catatan permanen dari

informasi yang telah dilakukan encoding. Tahap yang ketiga yaitu

retrieval merupakan suatu fungsi memanggil kembali informasi yang

telah disimpan untuk interpretasi dari suatu aktivitas.

Memori merupakan suatu proses biologis yang melibatkan jutaan sel

neuron yang saling membentuk sinaps yang kemudian

mentransmisikan impulsnya melalui suatu neurotransmiter asetilkolin,

sehingga fungsi memori dapat disalurkan. Apabila terjadi peningkatan

pemakaian fungsi memori maka sinaps antar neuron yang terbentuk

akan semakin bertambah yang mengakibatkan semakin meningkatnya

kapasitas dari memori.

Hipokampus merupakan suatu bagian otak yang terletak medial dari

girus temporal yang berperan penting dalam fungsi memori, yaitu

memproses informasi yang masuk melakukan konsolidasi dari

memori jangka pendek, serta memilah informasi yang penting untuk

dijadikan memori jangka panjang. Hipokampus juga berfungsi
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sebagai memori spasial yaitu memori mengenai navigasi lokasi.

Berbagai penelitian telah dilakukan dan ditemukan bahwa pada

penderita alzheimer terjadi kerusakan pada hipokampus yang berefek

pada penurunan fungsi memori. Penelitian lain juga dilakukan pada

tikus yang diambil lobus temporalnya mengalami kesulitan dalam

menentukan lokasi. Fungsi hipokampus dapat terganggu, misal pada

kejadian hipoksia, ensepaalitis, epilepsi lobus temporal yang berakibat

pada terjadinya amnesia.

Pembagian klasifikasi memori sangat beragam ada beberapa pendapat

ahli yang membagi memori secara berbeda-beda. Menurut American

Academy of Neurology fungsi memori secara garis besar dibagi

menjadi 3 kategori yaitu, short term memory yang merupakan

kemampuan seseorang dalam mengingat informasi baru misalnya

pada saat kita mengingat nomor telepon baru. Kategori kedua adalah

long term memory adalah kemampuan seseorang dalam mengingat

perihal yang pernah kita pelajari atau dapat pada masa lampau,

misalnya kemampuan mengingat nama teman masa kecil. Kategori

ketiga adalah working memory yaitu fungsi pengerjaan dua aktivitas

secara sekaligus misalnya saat kita melakukan penghitungan terhadap

pembagian angka, kita harus menyimpan satu angka hasil dan pada

waktu yang bersamaan kita melakukan penghitungan terhadap angka

yang lain. Ketiga fungsi memori tersebut akan terpengaruhi fungsinya

pada proses penuaan.
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Berdasarkan neurologi klinis, fungsi memori dibagi dalam tiga

tingkatan bergantung lamanya rentang waktu antara stimulus dan

recall (Satyanegara et al, 2010), yaitu:

a) Memori segera (immediate memory), rentang waktu antara

stimulus dan recall hanya beberapa detik. Disini hanya

dibutuhkan pemusatan perhatian untuk mengingat (attention).

b) Memori baru (recent memory), rentang waktunya lebih lama

yaitu beberapa menit, jam, hari.

c) Memori lama (remote memory), rentang waktumya

bertahuntahun bahkan seumur hidup.

2. Bahasa.

Berbahasa merupakan suatu instrumen dasar bagi manusia untuk

berkomunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Bila terdapat

gangguan dalam hal ini, akan mengakibatkan hambatan yang cukup

besar bagi penderita. Kemampuan berbahasa seseorang mencakup

kemampuan untuk berbicara spontan, pemahaman, pengulangan,

membaca, dan menulis. Beberapa kelainan dalam berbahasa antara

lain disartria (pelo), disfonia (serak), disprosodi (gangguan irama

bicara), apraksia oral, afasia, aleksia atau agrafia.

3. Praksis.

Praksis merupakan integrasi motorik untuk melakukan gerakan

kompleks yang bertujuan, sebagai contoh seseorang dapat
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menggambar segilima, membuat gambar secara spontan, membuat

rekonstruksi balok tiga dimensi.

4. Visuospasial.

Visuospasial merupakan kemampuan untuk mengaitkan keadaan

sekitar dengan pengalaman lampau, sebagai contoh orientasi

seseorang terhadap orang lain, waktu, dan tempat.

5. Atensi.

Atensi merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada

sesuatu yang dihadapi, dapat diperiksa dengan mengulangi 7 angka

yang kita pilih secara acak untuk diucapkan kembali atau

mengetukkan jari diatas meja sesuai angka yang kita sebutkan.

6. Kalkulasi.

Kemampuan berhitung sebenarnya lebih dipengaruhi oleh pendidikan

dan pekerjaan seseorang, kemampuan berhitung misalnya mengitung

100 dikurangi 7 dan seterusnya.

7. Eksekusi.

Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi kognitif yang

penting, dimana seseorang memiliki kemampuan untuk mengambil

keputusan, misalnya untuk menentukan tindakan apa yang perlu

dilakukan untuk mengerjakan suatu tugas.

8. Reasoning.

Reasoning merupakan kemampuan seseorang secara sadar

mengaplikasikan logika terhadap sesuatu, sebagai contoh kepercayan
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seseorang setelah adanya fakta yang mendukung suatu pemikiran.

Reasoning merupakan kebalikan dari pemikiran secara intuisi, karena

fungsi reasoning didasari oleh pengetahuan dan intelegensi.

9. Abstraksi.

Berpikir abstrak diperlukan untuk menginterpretasi suatu pepatah atau

kiasan, misalnya seseorang mampu menginterpretasi pepatah ada gula

ada semut, atau kemampuan seseorang untuk mendeskripsikan

perbedaan antara kucing dengan anjing.

Lukas et al (2016) dalam penelitiannya, penurunan fungsi kognitif yang

sering ditemukan  pada  epilepsi  sangat bergantung  pada  beberapa

faktor  antara  lain etiologi,  tipe  bangkitan,  sindrom  epilepsi  tertentu

(epilepsi  idiopatik umum,  epilepsi absans, juvenile  myoclonic  epilepsy,

epilepsi  lobus  temporal,  epilepsi  lobus  frontal, dll),  letak  lesi atau

fokus  bangkitan,  frekuensi  dan  durasi  bangkitan,  umur  saat onset,

adanya gangguan psikis lain seperti kecemasan dan depresi, serta  obat

anti-epilepsi yang diminumnya.

2.1.3.2 Gangguan Fungsi Kognitif.

Penurunan fungsi kognitif memiliki tiga tingkatan dari yang paling ringan

hingga yang paling berat, yaitu: Mudah lupa (forgetfulness), Mild

Cognitive Impairment (MCI) dan Demensia (Lumbantobing, 2012).

1. Mudah Lupa (Forgetfulness).

Mudah lupa merupakan tahap yang paling ringan dan sering dialami

pada orang usia lanjut. Berdasarkan data statistik 39% orang pada usia
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50-60 tahun mengalami mudah lupa dan angka ini menjadi 85% pada

usia di atas 80 tahun. Mudah lupa sering diistilahkan Benign Senescent

Forgetfulness (BSF) atau Age Associated Memory Impairment

(AAMI). Ciri-ciri kognitifnya adalah proses berfikir melambat, kurang

menggunakan strategi memori yang tepat, kesulitan memusatkan

perhatian, mudah beralih pada hal yang kurang perlu, memerlukan

waktu yang lebih lama untuk belajar sesuatu yang baru dan

memerlukan lebih banyak petunjuk/isyarat (cue) untuk mengingat

kembali (Harsono, 2008).

Adapun kriteria diagnosis mudah lupa berupa :

a) Mudah lupa nama benda, nama orang.

b) Memanggil kembali memori (recall) terganggu.

c) Mengingat kembali memori (retrieval) terganggu.

d) Bila diberi petunjuk (cue) bisa mengenal kembali.

e) Lebih sering menjabarkan fungsi atau bentuk daripada

menyebutkan namanya (Harsono, 2008).

2. Mild Cognitive Impairment (MCI).

Mild Cognitive Impairment merupakan gejala yang lebih berat

dibandingkan mudah lupa. Pada mild cognitive impairment sudah

mulai muncul gejala gangguan fungsi memori yang menganggu dan

dirasakan oleh penderita. Mild cognitive impairment merupakan

perantara antara gangguan memori atau kognitif terkait usia (Age

Associated Memori Impairment/AAMI) dan demensia. Sebagian besar
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pasien dengan MCI menyadari akan adanya defisit memori. Keluhan

pada umumnya berupa frustasi, lambat dalam menemukan benda atau

mengingat nama orang, dan kurang mampu melaksanakan aktivitas

sehari-hari yang kompleks. Gejala MCI yang dirasakan oleh penderita

tentunya mempengaruhi kualitas hidupnya. Penelitian menunjukkan

bahwa lebih dari separuh (50-80%) orang yang mengalami MCI akan

menderita demensia dalam waktu 5-7 tahun mendatang. Oleh sebab

itu, diperlukan penanganan dini untuk mencegah menurunnya fungsi

kognitif (Lumbantobing, 2012).

Berdasarkan rangkuman berbagai hasil penelitian di berbagai negara

prevalensi MCI berkisar antara 6,5 – 30% pada golongan usia di atas

60 tahun. Kriteria diagnostik MCI adalah adanya gangguan daya ingat

(memori) yang tidak sesuai dengan usianya namun belum demensia.

Fungsi kognitif secara umum relatif normal, demikian juga aktivitas

hidup sehari-hari. Bila dibandingkan dengan orang-orang yang usianya

sebaya serta orang-orang dengan pendidikan yang setara, maka

terdapat gangguan yang jelas pada proses belajar (learning) dan

delayed recall. Bila diukur dengan Clinical Dementia Rating (CDR),

diperoleh hasil 0,5 (Lumbantobing, 2012).

Kriteria yang lebih jelas bagi MCI adalah :

a) Gangguan memori yang dikeluhkan oleh pasiennya sendiri,

keluarganya maupun dokter yang memeriksanya.

b) Aktivitas sehari-hari masih normal.
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c) Fungsi kognitif secara keseluruhan (global) normal.

d) Gangguan memori obyektif, atau gangguan pada salah satu

wilayah kognitif, yang dibuktikan dengan skor yang jatuh di

bawah 1,5 – 2,0 SD dari rata-rata kelompok umur yang sesuai

dengan pasien.

e) Nilai CDR 0,5.

f) Tidak ada tanda demensia.

Bilamana dalam praktek ditemukan seorang pasien yang mengalami

gangguan memori berupa gangguan memori tunda (delayed recall)

atau mengalami kesulitan mengingat kembali sebuah informasi

walaupun telah diberikan bantuan isyarat (cue) padahal fungsi kognitif

secara umum masih normal, maka perlu dipikirkan diagnosis MCI.

Pada umumnya pasien MCI mengalami kemunduran dalam memori

baru. Namun diagnosis MCI tidak boleh diterapkan pada

individuindividu yang mempunyai gangguan psikiatrik, kesadaran

yang berkabut atau minum obat-obatan yang mempengaruhi sistem

saraf pusat (Harsono, 2008).

3. Demensia.

Menurut ICD-10, DSM IV, NINCDS-ARDA, demensia adalah suatu

sindroma penurunan kemampuan intelektual progresif yang

menyebabkan deteriorasi kognitif dan fungsional, sehingga
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mengakibatkan gangguan fungsi sosial, pekerjaan dan aktivitas

seharihari (Mardjono & Sidharta, 2008).

Demensia memiliki gejala klinis berupa kemunduran dalam hal

pemahaman seperti hilangnya kemampuan untuk memahami

pembicaraan yang cepat, percakapan yang kompleks atau abstrak,

humor yang sarkastis atau sindiran. Dalam kemampuan bahasa dan

bicara terjadi kemunduran pula yaitu kehilangan ide apa yang sedang

dibicarakan, kehilangan kemampuan pemrosesan bahasa secara cepat,

kehilangan kemampuan penamaan (naming) dengan cepat. Dalam

bidang komunikasi sosial akan terjadi kehilangan kemampuan untuk

tetap berbicara dalam topik, mudah tersinggung, marah, pembicaraan

bisa menjadi kasar dan terkesan tidak sopan. Namun tidak disertai

gangguan derajat kesadaran (Mardjono & Sidharta, 2008).

Demensia vaskuler adalah demensia yang disebabkan oleh infark pada

pembuluh darah kecil dan besar, misalnya multi-infarct dementia.

Konsep terbaru menyatakan bahwa demensia vaskuler juga sangat erat

berhubungan dengan berbagai mekanisme vaskuler dan

perubahanperubahan dalam otak, berbagai faktor pada individu dan

manifestasi klinis (Mardjono & Sidharta, 2008). Berlainan dengan

demensia alzheimer, dimana setelah terdiagnosa penyakit akan

berjalan terus secara progresif sehingga dalam beberapa tahun (7-10

tahun) pasien biasanya sudah mencapai taraf terminal dan meninggal.

Demensia vaskuler mempunyai perjalanan yang fluktuatif, pasien bisa

mengalami masa dimana gejala relatif stabil, sampai terkena serangan
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perburukan vaskuler yang berikut. Karena itu pada demensia vaskuler

relatif masih ada kesempatan untuk mengadakan intervensi yang

bermakna, misalnya mengobati faktor risiko (Lumbantobing, 2012).

Adapun kriteria diagnosis untuk demensia adalah (Lumbantobing,

2012) :

a) Kemunduran memori dengan ciri : Kehilangan orientasi waktu,

sekedar kehilangan memori jangka panjang dan pendek,

kehilangan informasi yang diperoleh, dan tidak dapat mengingat

daftar lima item atau nomor telepon.

b) Kemunduran pemahaman.

c) Kemunduran kemampuan bicara dan bahasa.

d) Kemunduran komunikasi sosial.

2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi pada Fungsi Kognitif.

Ada beberapa faktor penting yang memiliki efek penting terhadap fungsi

kognitif antara lain (Wiyoto, 2012) :

1. Usia.

Semakin tua usia seseorang maka secara alamiah akan terjadi

apoptosis pada sel neuron yang berakibat terjadinya atropi pada otak

yang dimulai dari atropi korteks, atropi sentral, hiperintensitas

substantia alba dan paraventrikuler. Yang mengakibatkan penurunan

fungsi kognitif pada seseorang, kerusakan sel neuron ini diakibatkan

oleh radikal bebas, penurunan distribusi energi dan nutrisi otak.

2. Stres, Depresi, Ansietas.
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Depresi, stres dan ansietas akan menyebabkan penurunan kecepatan

aliran darah dan stres memicu pelepasan hormon glukokortikoid yang

dapat menurunkan fungsi kognitif.

3. Latihan Memori.

Semakin sering seseorang menggunakan atau melatih memorinya

maka sinaps antar neuron akan semakin banyak terbentuk sehingga

kapasitas memori seseorang akan bertambah, berdasar penelitian

Vasconcellos pada tikus yang diberi latihan berenang selama 1 jam

perhari selama 9 minggu terbukti memiliki fungsi memori jangka

pendek dan jangka panjang yang lebih baik daripada kelompok

kontrol.

4. Genetik.

Terdapat beberapa unsur genetik yang berperan pada fungsi genetik

seperti gen amyloid beta merupakan prekursor protein pada

kromosom 21, gen Apolipoprotein E alel delta 4 pada kromosom 19,

gen butyrylcholonesterae K variant menjadi faktor resiko alzheimer,

gen prenisilin 1 pada kromosom 14 dan prenisilin 2 kromososm 1.

5. Hormon.

Pengaruh hormon terutama yang mengatur deposit jaringan lipid

seperti testosteron akan menyebabkan angka kenaikan kadar

kolesterol darah yang berakibat pada fungsi kognitif, dan sebaliknya

estrogen terbukti menurunkan faktor resiko alzheimer pada wanita
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post menopause, karena estrogen memiliki reseptor di otak yang

berhubungan dengan fungsi kognitif dan juga meningkatkan

plastisitas sinap.

6. Lingkungan.

Pada orang yang tinggal di daerah maju dengan sistem pendidikan

yang cukup maka akan memiliki fungsi kognitif yang lebih baik

dibandingkan pada orang dengan fasilitas pendidikan yang minimal,

semakin kompleks stimulus yang didapat maka akan semakin

berkembang pula kemampuan otak seseorang ditunjukkan pada

penelitian pada tikus yang berada pada lingkungan yang sering

diberikan rangsang memiliki kadar asetilkolin lebih tinggi dari

kelompok kontrol.

Soertidewi (2012), faktor penyebab gangguan kognitif secara garis

besar pada pasien epilepsi adalah usia terjadinya epilepsi, jenis

serangan dan frekuensinya, penyebab epilepsi, bagian otak yang

terkena, stressor psikososial dan pengobatan yang menggunakan lebih

dari obat epilepsi.

Menurut Hayati (2015), faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif pada

pasien epilepsi adalah

1. Frekuensi kekambuhan kejang (bangkitan)

Ada dua hasil pengukuran bangkitan epilepsi yaitu:

a. Sering > 1x perbulan
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Penelitian Hayati (2015), dalam penelitiannya yang berjudul

“Hubungan Kepatuhan Berobat dan Frekuensi Bangkitan

Terhadap Fungsi Kognitif pada Pasien Epilepsi di RSUD Sultan

Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak”menunjukan bahwa

mayoritas pasien mengalami frekuensi kejang 1-10 kali (66,67%).

Sejalan dengan peneliti Hayati, penelitian Nisa dkk (2015) tentang

“Hubungan Kualitas Tidur dengan Frekuensi Kejang Pada Pasien

Epilepsi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta” menunjukan bahwa

mayoritas pasien mengalami frekuensi kejang 1-10 kali (70,45%).

Menurut Sigar, dkk (2017) dalam penelitiannya tentang

“Gambaran Fungsi Kognitif pada Pasien Epilepsi di Poliklinik

Saraf RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado” menunjukan bahwa

mayoritas pasien mengalami frekuensi kejang 1-10 kali (37,1%).

b. Jarang < 1x perbulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sigar, Kembuan, &

Mahama (2017). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan

frekuensi bangkitan (frekuensi < 1x perbulan (jarang), frekuensi 1-

10x perbulan, >10x perbulan (sering), frekuensi 1-10x bangkitan per

bulan yang terbanyak (37,1%) (sering sekali). Demikian pula pada

durasi, didapatkan durasi 6 tahun sebanyak 19 pasien (54,3%).

Berdasarkan onset bangkitan, ditemukan bahwa pasien dengan onset

umum merupakan kasus terbanyak dengan jumlah 20 pasien (57,1%).

Dan didapatkan onset umum yang paling menunjukkan penurunan

fungsi kognitif, dengan komponen yang terbanyak adalah gangguan
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memori (delayed recall) sebanyak 16 orang (22%), diikuti dengan

gangguan visuospasial/ eksekutif 15 orang (21%), atensi dan bahasa

(13%).

Uji hipotesis Hayati (2015) yang dilakukan dengan menggunakan uji

Chi-Square didapatkan nilai p=0,006. Hasil uji statistik yang telah

dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara

Frekuensi bangkitan epilepsi dengan gangguan fungsi kognitif pada

penderita epilepsi.

Hasil ini sesuai juga dengan Penelitian Triamble (2009) yang

menyatakan hasil frekuensi bangkitan dan fungsi kognitif

berhubungan (p= 0,001). Hasil ini juga sejalan dengan penelitian

Shinta18 yang berdasarkan hasil analisisnya frekuensi bangkitan

berhubungan dengan terjadinya penurunan daya ingat (p= 0,001),

dimana diketahui bahwa salah satu manifestasi klinis gangguan fungsi

kognitif adalah terjadinya gangguan memori/mengingat.

2. Kepatuhan minum obat.

Ada dua hasil pengukuran kepatuhan minum obat:

a. Patuh

b. Tidak patuh

Uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji Chi-Square

didapatkan nilai p=0,000. Hasil uji statistik yang telah dilakukan

menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara kepatuhan

berobat dengan gangguan fungsi kognitif pada penderita epilepsi.
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Penelitian Rudolph, & Mohler (2004 dalam Lukas dkk 2016),

perubahan pada neurotransmisi eksitatorik pada pasien epilepsy

memiliki   implikasi terhadap fungsi kognitif pasca epilepsi. Signal

eksitatorik    melalui    reseptor NMDA   dan   AMPA   berperan

penting dalam  proses  LTP  dan  pembentukan memori. Hipoksia

yang diinduksi oleh bangkitan epileptic akan menyebabkan efek pasca

transkripsional yang cepat pada fosforilasi subunit streseptor AMP

(GLuR) yang kemudian akan menyebabkan  perubahan fungsi eksitasi

dari glutama dimana hal tersebut akan menurunkan fungsi kognitif.

2.1.3.4 Pengukuran Fungsi Kognitif.

Pengukuran fungsi kognitif dapat menggunakan beberapa metode, seperti

Mini Mental State Examination (MMSE) dan Montreal Cognitive

Assessment (MoCA). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tasha

didapatkan hasil bahwa sensitifitas MoCA (sensitivitas 90-96% dan

spesifisitas 87-95%) lebih tinggi dibandingkan dengan metode pengukuran

MMSE (sensitivitas 83% dan spesifisitas 70%) untuk mendeteksi pasien

dengan gangguan fungsi kognitif (Tasha et al, 2008).

Menurut Potter, dalam Dayamaes (2013), Mini Mental State Examination

(MMSE) merupakan suatu skala terstruktur yang terdiri dari 30 poin yang

dikelompokkan menjadi 7 kategori terdiri dari orientasi terhadap tempat

(negara, provinsi, kota), orientasi terhadap waktu (tahun, musim, bulan,

hari dan tanggal), registrasi (mengulang dengan cepat 3 kata), atensi dan
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konsentrasi (secara berurutan mengurangi 7, di mulai dari angka 100,

mengingat kembali (mengingat kembali 3 kata yang telah diulang

sebelumnya), bahasa (memberi nama 2 benda, mengulang kalimat,

membaca dengan keras dan memahami suatu kalimat, menulis kalimat dan

mengikuti perintah 3 langkah), dan kontruksi visual (menyalin gambar).

Skor: Mini Mental State Examination (MMSE) di berikan berdasarkan

jumlah item yang benar sempurna, skor yang makin rendah

mengindikasikan gangguan kognitif yang makin parah. Skor 24-30

menggambarkan kemampuan kognitif sempurna. Skor Mini Mental State

Examination (MMSE) 17-23 dicurigai mempunyai kerusakan fungsi

kognitif ringan (parobable gangguan kognitif). Selanjutnya untuk skor

MMSE kurang 16 (definite gangguan kognitif) terdapat kerusakan aspek

fungsi kognitif berat dan nilai yang rendah ini mengidentifikasikan resiko

untuk dimensia. Bagan Pemeriksaan Mini Mental State Examination

(MMSE) sebagai berikut (Bagan 2.1.3.4):
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Bagan 2.1.3.4 Pemeriksaan Mini Mental State Examination (MMSE)

Item Tes Nilai
Maks

Nilai

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Orientasi
Sekarang (tahun), (musim), (bulan), (hari) apa?
Kita berada dimana? (Negara), (propinsi), (kota),
(rumah sakit), (lantai/kamar)

Registrasi
Sebutkan 3 buah nama benda (apel, meja, koin), tiap
benda 1 detik, pasien disuruh mengulangi ketiga nama
benda tadi. Nilai 1 untuk tiap nama benda yang benar.
Ulangi sampai pasien dapat menyebutkan dengan benar
dan catat jumlah pengulangan

Atensi dan Kalkulasi
Kurangi 100 dengan 7. Nilai 1 untuk tiap jawaban yang
benar. Hentikan setelah 5 jawaban. Atau suruh mengeja
terbalik kata “WAHYU” (nilai diberi pada huruf yang
benar sebelum kesalahan; misalnya uyahw = 2 nilai)

Mengingat kembali (Recall)
Pasien disuruh mengingat kembali 3 nama benda diatas
Bahasa
Pasien disuruh menyebutkan nama benda yang ditunjuk
(pensil, buku)
Pasien disuruh mengulang kata-kata: “namun”,
“tanpa”, “bila”
Pasien disuruh melakukan perintah: “ambil kertas ini
dengan tangan anda”, lipatlah menjadi dua dan letakan
di lantai”.
Pasien disuruh membaca dan melakukan perintah
“Pejamkanlah mata anda”
Pasien disuruh menulis dengan spontan
Pasien disuruh menggambar bentuk dibawah ini

5
5

3

5

3

2

1

3

1

1
1

Total 30
SKOR Sumber: Dayamaes (2013)
24-30 Normal
17-23 Probable gangguan kognitif
0-16 Definite gangguan kognitif
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The Montreal Cognitive Assesment pertama kali dikembangkan di

Montreal Canada oleh Dr. Ziad Nasreddine sejak tahun 1996. Di Indonesia

dimodifikasi oleh Nadia Husein, dkk tahun 2009. MoCA-InA secara

keseluruhan terdiri atas 13 poin tes yang mencakup 8 domain yaitu

visuospatial/executive terdiri 3 poin, penamaan terdiri dari 1 poin, memori

terdiri dari 1 poin, perhatian terdiri dari 3 poin, bahasa 2 poin, abstrak 1

poin, pengulangan kembali 1 poin, dan orientasi terdiri dari 1 poin. Skor

tertinggi yaitu 30 poin. Interpretasinya skor 26-30 disebut normal dan < 26

disebut tidak normal (Doerflinger, 2012).

Selain validitas dan reabilitas MoCA untuk mendeteksi gangguan kognitif

merupakan yang paling tinggi yang ada saat ini yaitu 90–96% sensitifitas

dan 87–95% spesifik, keunggulan lain alat ini dibandingkan alat lain

adalah efisiensi waktu. Alat ini dapat dipergunakan dalam waktu ±10

menit. Instruksi manual dan skoring tersedia dalam 36 bahasa. MoCA

dalam versi Indonesia (MoCA – Ina) telah diuji oleh Husein-dkk (2009).

Instrumen MoCA sudah dibakukan sebagai instrumen umum sejak tahun

1996 dan sudah diuji validitas dan reabilitasnya (Doerflinger, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2016). Hasil

penelitian ini menunjukan bahwa hasil uji chi-square untuk mencari

hubungan antara frekuensi bangkitan dan fungsi kognitif memperoleh nilai

p sebesar 0,000 (p< 0,001). Hasil penelitian ini menunjukkan frekuensi

bangkitan berhubungan dengan terjadinya penurunan fungsi kognitif.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syafii, Indrayana, & Amalia

(2016), hasil penelitiannya menunjukan bahwa pemeriksaan fungsi

kognitif dilakukan terhadap 45 dari 97 subjek penelitian. Sebanyak 52

subjek tidak dapat dilakukan pemeriksaan fungsi kognitif, dengan rincian

3 subjek mengalami retardasi mental, 20 subjek buta huruf, dan 29 subjek

menolak untuk dilakukan evaluasi fungsi kognitif. Rerata usia dari 45

subjek penelitian yang dilakukan pemeriksaan fungsi kognitif adalah

34,22±13,10 tahun. Pada uji penapisan fungsi kognitif secara global

dengan instrumen MoCA-INA, seluruh subjek mengalami gangguan

fungsi kognitif. Pada pemeriksaan fungsi kognitif pada domain fungsi

eksekutif dengan instrumen TMT-B, sebagian besar subjek menunjukkan

adanya gangguan fungsi eksekutif (Tabel 2). Tidak terdapat perbedaan

yang bermakna jumlah subjek dengan gangguan fungsi kognitif pada

berbagai kelompok yang mendapatkan jenis OAE yang berbeda (p=0,304).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sigar, Kembuan, & Mahama

(2017). hasil pemeriksaan fungsi kognitif pada penyandang epilepsi

dengan MMSE, mendapatkan 77,10% penyandang epilepsi memiliki

fungsi kognitif normal tetapi dengan menggunakan Ina-MoCA didapatkan

89% mengalami gangguan fungsi kognitif ringan-sedang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pinem (2015), Distribusi

Fungsi kognitif dari penderita Epilepsi yang menjalani rawat jalan di Poli

Saraf RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dimana
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hasil terbesar menunjukan bahwa fungsi kognitif penderita terbanyak

adalah kategori Normal sebanyak 79,60%. Fungsi kognitif normal lebih

banyak pada penderita epilepsi laki-laki (56,41%) dibanding pada

penderita perempuan (43,59%). Begitu juga penelitian Sigar, dkk (2017)

tentang “Gambaran Fungsi Kognitif pada Pasien Epilepsi di Poliklinik

Saraf RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado”, menunjukan bahwa

mayoritas frekuensi fungsi kognitif pasien epilepsi normal (92,3%).

Usia onset epilepsi, para penderita dengan fungsi kognitif normal lebih

banyak memiliki usia onset yang ≥ 3 Tahun (89,74%) dibandingkan

dengan penderita dengan usia onset. Penderita epilepsi dengan fungsi

kognitif normal memiliki tingkat kesadaran saat bangkitan yaitu “sadar”

(69,23%) dibandingkan tidak sadar (30,77%) yang dapat dikategorikan

bahwa pada penderita dengan fungsi kognitif normal rata-rata memiliki

jenis kejang parsial dibagi lagi menjadi kejang parial sederhana dengan

tidak ada perubahan kesadaran atau memori. Sedangkan untuk frekuensi

bangkitan terbanyak adalah Jarang (79,48%) dibandingkan frekuensi

bangkitan sering (20,52%).
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2.2 Kerangka Teori

Kerangka Teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Bagan

2.2):

Bagan 2.2 Kerangka Teori

Sumber : Wiyoto (2012), Soetidewi (2012) Hayati (2015), Sigar, dkk (2017),

(Lumbantobing, 2012), Dayamaes (2013).

Faktor yang mempengaruhi penurunan
fungsi kognitif pada pasien epilepsi
(Wiyoto (2012), Soetidewi (2012)
Hayati (2015), Sigar, dkk (2017)):

1. Usia
2. Genetik
3. Hormon
4. Stres, depresi, ansietas
5. Latihan memori
6. Lingkungan
7. Jenis serangan dan frekuensi

bangkitan
8. Penyebab epilepsy
9. Bagian otak yang terkena
10.Kepatuhan minum obat

Penurunan Fungsi Kognitif

(Dayamaes, 2013)

Epilepsi

Gangguan fungsi kognitif
(Lumbantobing, 2012):

1. Mudah lupa (forgetfulness)
2. Mild Cognitif Impairment (MCI)
3. Demensia
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BAB III

KERANGKA KERJA PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang beberapa konsep yang mendasari penelitian

yang dibuat dalam kerangka agar mudah dipahami dalam penelitian dan kerangka

kerja penelitian dan definisi yang menggambaran tentang variabel yang akan

ditanyakan kepada responden.

3.1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bagan 3.1

Kerangka penelitian

Variable independen Variabel dependen

3.2 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Penelitian

a. Variabel independen adalah frekuensi kekambuhan kejang

b. Variabel dependen adalah fungsi kognitif pasien epilepsi

Frekuensi Kekambuhan
Kejang

- Jarang       <1x
sebulan

- Sering      1-10x
sebulan

- Sering sekali >10x
sebulan

Fungsi Kognitif Penderita
Epilepsi (MMSE):

o Normal
o Probable gangguan kognitif
o Definite gangguan kognitif
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3.2.2 Definisi Operasional

Tabel 3.2.2

Definisi Operasional

A. Variabel Dependen
NO Variabel Defenisi operasinal Alat ukur Hasil ukur Skala

1 Frekuensi
Kekambuhan Kejang

Frekuensi kekambuhan
kejang adalah frekuensi
serangan atau jumlah
banyaknya serangan epilepsy
(kekambuhan) yang terjadi
pada pasien epilepsi
(Friedmen, 2013).

Kuesioner
dengan
Wawancara
langsung

Frekuensi Kekambuhan
Kejang:
- Jarang <1x sebulan
- Sering 1-10x sebulan
- Sering sekali >10x

sebulan

Ordinal

B. Variabel Independen
1 Fungsi Kognitif

Pasien Epilepsi
Fungsi kognitif dapat
didefinisikan sebagai suatu
proses dimana semua
masukan sensoris (taktil,
visual dan auditorik) akan
diubah, diolah, disimpan dan
selanjutnya digunakan untuk
hubungan interneuron secara
sempurna sehingga individu
mampu melakukan penalaran
terhadap masukan sensoris
tersebut (Wiyoto, 2012).

Kuesioner
(MMSE)

Fungsi Kognitif Pasien
Epilepsi:

o Normal 24-30
o Probable gangguan

kognitif 17-23
o Definite gangguan

kognitif 0-16

Ordinal

3.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesa analisis: Adanya Hubungan Antara Frekuensi Kekambuhan Kejang

Terhadap Perubahan Fungsi Kognitif Pada Pasien Epilepsi di

Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih.
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BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian dilakukan dengan metode deskriptif-

korelatif dengan pendekatan cross sectional. Metode deskriptif-korelatif

dengan pendekatan cross sectional adalah penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui gambaran hubungan antara variable dimana data didapatkan

secara simultan, sesaat atau sekali saja dalam satu kali waktu (dalam waktu

yang bersamaan), serta pada studi ini tidak ada follow up (Hidayat, 2008).

4.2. Populasi dan Sampel

4.2.1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah pasien yang memeriksakan

kesehatannya di Poliklinik Neurologi di RSUD Budhi Asih. Pada

penelitian ini, Tidak semua anggota populasi menjadi subjek penelitian,

sebagian dari jumlah populasi yang digunakan sebagai sumber data

penelitian dinamakan sampel. Populasi penelitian ini sebanyak 170 pasien.

4.2.2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Nursalam, 2008). Sampel dalam

penelitian ini menggunakan rumus korelasi (Sopiyudin, 2008).

= +0,5 ln 1 +1 − + 3
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Keterangan :

n = besar sampel

zɑ = deviat baku alfa (1,64)

zß = deviat baku beta (1,28)

r = korelasi (didapatkan berdasarkan hasil penelitan Wiwaha, dkk

(2017) (0,395).

= 1,64 + 1,280,5 ln 1 + 0,3951 − 0,395 + 3
= 2,920,5 ln 1,3950,605 + 3
= 2,920,5 ln(2,31) + 3

= 2,920,42 + 3
= {6,95} + 3
= {7} + 3

= 52 Sampel dan di tambah droup out 10% (5 sampel)

Jadi jumlah sample penelitian ini adalah 57 Sampel responden.

4.2.3. Sampling

Teknik sampling adalah suatu proses seleksi sample yang digunakan

dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel akan
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mewakili keseluruhan populasi yang ada. Peneliti mengambil sampel

dengan simple random sampling, dimana pemilihan sample dengan

cara ini merupakan probabilitas yang paling sederhana, untuk

mencapai sampling setiap elemen diseleksi secara acak, dengan cara

yaitu nama responden bisa di tulis pada secari kertas lalu diletakan

dikotak dan diaduk dan ambil secara acak setelah semua terkumpul

(Nursalam,Ed2. 2008).

4.2.3.1. Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah:

a. Pasien epilepsi yang memeriksakan kesehatannya di

Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih

b. Pasien epilepsi yang berusia lebih dari 18 tahun

c. Pasien epilepsi yang mau menjadi responden penelitian

4.2.3.2. Kriteria Ekslusi dalam penelitian ini adalah:

a. Pasien Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih yang tidak

terdiagnosa Epilesi

b. Pasien epilepsi yang tidak setuju menjadi responden

penelitian

4.3. Tempat dan Waktu Penelitian

4.3.1. Tempat

Tempat adalah lokasi yang digunakan untuk pengambilan data selama

kasus berlangsung (Budiarto, 2013). Penelitian ini dilakukan di Poliklinik

Neurologi RSUD Budhi Asih.
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4.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu yang dibutuhkan penulis untuk

memperoleh data penelitian yang dilaksanakan (Budiarto, 2013).

Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2018 sampai Januari 2019.

4.4. Alat Pengumpulan Data

Menurut Notoatmojo (2010), setelah data terkumpul maka langkah yang

dilakukan selanjutnya adalah pengolahan data. Pada umumnya langkah-

langkah pengolahan yaitu:

4.4.1. Editing (Penyuntingan Data)

Hasil wawancara atau angket yang diperoleh atau dikumpulkan melalui

kuesioner perlu di sunting (edit) terlebih dahulu. Secara umum editing

adalah merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian

formulir alat kuesioner.

4.4.2. Coding

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting selanjutnya dilakukan

pengkodean atau coding yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau

huruf menjadi data angka atau bilangan.

4.4.3. Data Entry/processing

Memasukan data yaitu jawaban dari masing-masing responden dalam

bentuk kode (angka atau huruf) dimasukan kedalam program komputer.

4.4.4. Cleaning

Cleaning atau pembersihan data disetiap sumber data atau responden

selesai dimasukan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan
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adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidak lengkapan dan sebagainya,

kemudian dilakukan pembentukan atau korelasi. Proses ini disebut

pembersihan data (data cleaning).

4.4.5. Scoring

Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kuesioner dengan pertanyaan tertutup dengan menggunakan skala

goodman.

4.5. Instrumen Penelitian

Instrumen ini melewatii dua tahap pengujian, yaitu penelitian dengan metode

Analitik-korelatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

Perbedaan antara variabel. Pada penelitian ini digunakan statistik analitik,

dan Pengujian secara korelatif dilakukan melalui pengolahan data

menggunakan program komputer. Instrumen penelitian ini terdiri dari

kuesioner A dan B. Kuisioner A pertanyaan tentang frekuensi kekambuhan.

Kuisioner B pertanyaan tentang fungsi kognitif menggunakan kuisioner baku

Mini Mental State Examination (MMSE).

4.6. Metode Pengumpulan Data

Prosedur yang telah dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai

berikut:

4.6.1. Setelah proposal yang diajukan mendapat persetujuan dari koordinator

dan pembimbing dari dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas
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Binawan, dilakukan dengan membawa surat permohonan dari institusi

yang diajukan kepada RSUD Budhi Asih.

4.6.2. Setelah mendapatkan izin dari Direktur Rumah Sakit, peneliti

menyerahkan surat kepada Kepala Ruangan Poliklinik Neurologi RSUD

Budhi Asih.

4.6.3. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang

terdiri dari kuesioner tentang frekuensi kekambuhan kejang dan kuesioner

tentang fungsi kognitif, dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh

peneliti dengan mengajukan pertanyaan kepada responden.

4.7. Etika Peneltian

Etika penelitian adalah masalah yang sangat penting dalam penelitian

Menurut Siregar (2010), etika penelitian meliputi:

4.7.1. Lembar persetujuan responden (informed consent)

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan

responden penelitian dengsn tujuan agar responden bersedia, maka

responden diberikan sebuah lembar pernyataan yang telah disiapkan oleh

peneliti dan oleh kemudian untuk ditandatangani oleh responden peneliti.

4.7.2. Tanpa nama (Anominity).

Untuk menjaga kerahasiaan responden penelitian tidak mencantumkan

nama responden peneliti baik di alat ukur (kuesioner) maupun lembar

penyajian hasil penelitian.

4.7.3. Kerahasiaan
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Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh

peneliti, hanya kelompok  data tertentu yang dilaporkan pada hasil

penelitian.

4.8. Analisa Data

Analisa data merupakan proses pengolahan data untuk dapat melihat

bagaimana menginterprestasikan data, kemudian menganalisis dari data

yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data. Pada penelitian ini data

yang disajikan untuk dianalisa adalah analisis univariat.

4.8.1 Analisa Univariat

Analisa Univariat mendeskripsikan dan menjelaskan karakteristik masing-

masing variabel yang diteliti. Hasil berupa distribusi frekuensi dan proporsi

rumus yang digunakan untuk pengolahan data univariat dalam bentuk

presentasi (Budiarto , 2013)  pada data adalah:

100
Keterangan: f = jumlah atau frekuensi responden

N = Nilai maksimal penelitian atau jumlah responden

Analisa univariat pada penelitian ini untuk menilai frekuensi kekambuhan

kejang, perubahan fungsi kognitif, dan pendidikan pada pasien dewasa

dengan epilepsy.

4.8.2 Analisa Bivariat

Analisa bivariat yaitu untuk mengetahui kemaknaan dan besarnya hubungan

antara variabel independen terhadap variabel dependen yang menggunakan

uji Spearman rank (rho) dengan besar kemaknaan adalah p < 0,05. Jika
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nilai p 0,05 dianggap hubungan signifikan atau bermakna. Jika nilai p >

0,05 dianggap hubungan tidak signifikan atau tidak bermakna

(Notoadmodjo, 2010).

rs= 1 − ²( )
Keputusan hasil uji Spearman rank (rho) adalah jika rshitung >rs tabel,

maka Ho ditolak. Jika rs hitung <rs tabel maka Ho diterima. Pedoman

Interprestasi Koefisien Korelasi menurut Sugiyono (2012).

Interval Korelasi HubunganVariabel

0,00 – 0,119 Sangatrendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,000 Sangat kuat

Angka keeratan korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara dua

variabel yang diuji. Jika angka korelasi mendekati 1, maka korelasi dua

variable akan semakin kuat, sedangkan jika korelasi makin mendekati 0

maka korelasi dua variabel semakin lemah. Tanda negative (-) dan positif

(+) pada nilai korelasi menyatakan sifat hubungan. Jika nilai korelasi

bertanda negative (-), berarti hubungan antara kedua tabel bersifat

berlawanan arah. Sedangkan tanda positif (+), berarti hubungan antara

kedua tabel bersifat searah.
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Pada penelitian ini untuk melihat hubungan antara frekuensi kekambuhan

kejang terhadap perubahan fungsi kognitif pada pasien dewasa dengan

epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih dengan menggunakan

analisis spearman rho.
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BAB V

HASIL PENELITIAN

Setelah pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada

responden, selanjutnya yaitu melakukan tahapan pengolahan  data.  Pengolahan

data diambil dari 52 sampel responden pada Poliklinik Neurologi RSUD Budhi

Asih. Selanjutnya data yang telah diambil dilakukan analisis dengan

menggunakan program SPSS tipe 16. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan

Februari 2019.

5.1. Analisis Univariat

Analisa univariat dalam penelitian ini akan menggambarkan

distribusi frekuensi: Hubungan Antara Frekuensi Kekambuhan Kejang

Terhadap Perubahan Fungsi Kognitif Pada Pasien Epilepsi di Poliklinik

Neurologi RSUD Budhi Asih.

5.1.1. Distribusi Frekuensi Kekambuhan Kejang

Distribusi frekuensi kekambuhan kejang dalam penelitian ini

adalah seperti dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Kekambuhan Kejang
Di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih

Frekuensi kekambuhan Frekuensi Presentase (%)

<1x perbulan 8 15,4

1-10 x perbulan 35 67,3

>10 x perbulan 9 17,3

Total 52 100 %
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Berdasarkan tabel di atas, distribusi frekuensi kejang responden

terbanyak adalah 1-10 kali perbulan dengan presentase 67,3%,

diikuti dengan  frekuensi kejang lebih dari  10 kali perbulan dengan

presentase 17,3%, dan responden dengan frekuensi kejang <1 x

perbulan dengan presentase 15,4%.

5.1.2. Distribusi Frekuensi Penurunan Fungsi Kognitif

Distribusi frekuensi perubahan fungsi kognitif dalam penelitian ini

adalah seperti dalam tabel 5.2

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Perubahan Fungsi Kognitif

Di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih

Kognitif Frekuensi Presentase (%)

0-16 definite 17 32,7

17-23 probable 6 11.5

24-30 nomal 29 55,8

Total 52 100%

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden tidak

mengalami penurunan fungsi kognitif atau kognitif normal dengan

skor 24-30 (55,8%), sedangkan skor kognitif 17-23 probable

sebanyak 11,8%, dan skor kognitif 0-16 definite sebanyak 32,7%.
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5.2. Analisis Bivariat

Analisis Bivariat dilakukan dengan uji Spearman rho untuk melihat apakah

terdapat hubungan antara frekuensi kekambuhan kejang terhadap perubahan

fungsi kognitif pada pasien epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi

Asih. Distribusi Frekuensi Tabel Silang Frekuensi Kekambuhan Kejang

Terhadap Perubahan Fungsi Kognitif Pada Pasien Epilepsi di Poliklinik

Neurologi RSUD Budhi Asih dapat dilihat pada Tabel 5.3

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Table Silang Frekuensi Kekambuhan
Kejang Terhadap Perubahan Fungsi Kognitif Pada Pasien

Epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih

Kekambuhan Kejang

Penurunan Fungsi Kognitif

Total p-value r
define probable normal

<1x Count 5 0 3 8

% with
kekambuhan

kejang

62,5% 0,0% 37,5% 100.0%

-0,048 0,737

1-10x Count 6 6 23 35
% with

kekambuhan
kejang

17,1% 17,1% 65,7% 100.0%

>10x Count 6 0 3 9
% with

kekambuhan
kejang

66,7% 0,0% 33,3% 100.0%

Total

Count 17 6 29 57
% with

kekambuhan
kejang 32,7% 11,5% 55,8% 100.0%

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa mayoritas responden epilepsi

yang mengalami kekambuhan 1-10 kali perbulan (65,7%) tidak mengalami

penurunan fungsi kognitif dengan rentang skor kognitif normal,

sedangkanentang kognitif define dan probable masing-masing 17,1 %.

Berdasarkan hasil analisa bivariat di atas diketahui bahwa dari N atau

jumlah responden sebanyak 52 responden didapatkan nilai signifikasi (2-
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tailed)  atau p value frekuensi kekambuhan kejang terhadap perubahan

fungsi kognitif pada pasien epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi

Asih adalah -0,048< 0,05, sebagai dasar pengambilan keputusan diatas

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara

frekuensi kekambuhan kejang terhadap perubahan fungsi kognitif pada

pasien epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih. Kemudian dari

tabel diatas juga dapat kita ketahui bahwa nilai correlation koeffecient

(koefisien korelasi) sebesar 0,737, hal ini menunjukan bahwa hubungan

yang tinggi antara frekuensi kekambuhan kejang terhadap perubahan fungsi

kognitif pada pasien epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih.

Nilai r hitung sebesar 0,737 dan nilai r tabel untuk jumlah responden 50

adalah 0,279 (sugiyono, 2013), berhubung nilai r hitung > dari nilai r tabel

maka dapat disimpulkan Ho = ditolak. Dengan demikian ada hubungan

antara frekuensi kekambuhan kejang terhadap perubahan fungsi kognitif

pada pasien epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih.
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BAB VI

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang telah

diperoleh untuk membuktikan hipotesis. Hasil penelitian ini akan

dibandingkan dan diperkuat oleh penelitian sebelumnya maupun konsep

atau teori yang ada.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif korelatif

dengan jumlah sampel 52 responden. Penelitian ini telah dilaksanakan pada

bulan April 2019.

6.1. Interpretasi dan Hasil Penelitian

6.1.1. Pembahasan Univariat

6.1.1.1 Gambaran Kekambuhan Kejang

Berdasarkan hasil pembahasan tabel 5.1 dapat disimpulkan

bahwa mayoritas pasien epilepsi di RSUD Budhi Asih  mengalami

frekuensi kejang 1-10 (67,3%) sebanyak 35 pasien. Frekuensi

kejang > 10 kali (17,3%) sebanyak 9 orang, dan frekuensi kejang <

1 kali (15,4%) sebanyak 8 orang. Dari beberapa faktor yang dapat

menyebabkan epilepsi dimungkinkan faktor jenis kelamin, usia,

dan faktor mental (stress) menjadi fakor penyebab pasien

mengalami kejang 1-10 kali di RSUD Budhi Asih.



59

Epilepsi merupakan gangguang kejang kronis dengan

bangkitan yang berulang dan tanpa diprovokasi (Wong, 2009).

Bangkitan Epilepsi adalah tanda dan/ atau gejala yang timbul

sepintas akibat aktivitas neuron di otak yang berlebihan dan

abnormal serta sinkron (Aninditha  dan Wiratman, 2017).

Menurut Perdosi (2014), penyebab epilepsi adalah Idiopatik

(predisposisi genetik dan umumnya berhubungan dengan usia),

Kriptogenik (penyebabnya belum diketahui, seperti: sinrom West,

sindrom Lenox, epilepsy mioklonik. Gambaran klinis sesuai

dengan ensefalopati difus), Simtomatis (alcohol, kelainan

neurodegenerative, dll). Faktor precipitasi atau faktor pencetus atau

yang mempermudah terjadinya gejala epilepsi (Riyadi, 2009)

adalah: faktor sensoris seperti cahaya, faktor sistemis seperti

demam, dan faktor mental seperti stress.

Pada hasil penelitian Yulinda (2015) “Hubungan antara

Riwayat Cedera Kepala Terhadap Kejadian Epilepsi Bangkitan

Umum di Poliklinik Saraf Rumah Sakit Umum Daerah Dokter

Soedarso Pontianak”, laki-laki lebih banyak mengalami epilepsy

dengan presentase 77,1% dan wanita dengan presentase 22,9%.

Hormon seks pada laki-laki dan wanita mempunyai hubungan

dengan epilepsy. Terdapat 2 hormon seks pada perempuan

(estrogen dan progesteron) yang memengaruhi ambang kejang

sampai batas tertentu. Pertimbangan lain adalah pada populasi

tertentu gejala dan diagnosis epilepsi pada wanita dirahasiakan
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dari publik karena epilepsi bisa menjadi permasalahan dalam

kehidupan sosial hingga pernikahan; hal ini juga mengurungkan

niat perempuan untuk mencari pengobatan sehingga terjadi

kesenjangan perawatan dan mengarah pada gangguan-gangguan

yang diakibatkan epilepsi di antaranya adalah gangguan fungsi

kognitif (Nehra et al, 2013).

Pada hasil penelitian Sigar dkk (2017), menunjukkan

bahwa usia 19-64 tahun banyak yang mengalami gangguan fungsi

kognitif dengan presentase 44%. Pada usia produktif seseorang

harus menjalani pekerjaan, paparan,stersor dan bahaya saat kerja

yang bisa menjadi etiologi dari epilepsi itu sendiri. Kegiatan

sehari-hari yang padat dapat menyebabkan penyandang epilepsi

kekurangan jam tidur yang dapat memicu terjadinya bangkitan.

Kekurangan tidur dapat menyebabkan seorang penyandang

epilepsi  beresiko 10x untuk terjadinya kejang >1x (Hauser et al,

2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hayati (2015),

dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Kepatuhan Berobat

dan Frekuensi Bangkitan Terhadap Fungsi Kognitif pada Pasien

Epilepsi di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota

Pontianak”menunjukan bahwa mayoritas pasien mengalami

frekuensi kejang 1-10 kali (66,67%).

Sejalan dengan peneliti di atas, Nisa, dkk (2015) tentang

“Hubungan Kualitas Tidur dengan Frekuensi Kejang Pada Pasien
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Epilepsi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta” menunjukan bahwa

mayoritas pasien mengalami frekuensi kejang 1-10 kali (70,45%).

Menurut Sigar, dkk (2017) dalam penelitiannya tentang “Gambaran

Fungsi Kognitif pada Pasien Epilepsi di Poliklinik Saraf RSUP

Prof. Dr. R.D. Kandou Manado” menunjukan bahwa mayoritas

pasien mengalami frekuensi kejang 1-10 kali (37,1%).

6.1.1.2 Gambaran Penurunan Fungsi Kognitif

Berdasarkan tabel 5.2, mayoritas responden tidak

mengalami penurunan fungsi kognitif atau kognitif normal dengan

skor 24-30 (55,8%).

Hasil penelitian ini sesuai hasil penelitian Sigar, dkk (2017)

tentang “Gambaran Fungsi Kognitif pada Pasien Epilepsi di

Poliklinik Saraf RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado”,

menunjukan bahwa mayoritas frekuensi fungsi kognitif pasien

epilepsi normal (92,3%).

Menurut Wiyoto (2012), beberapa faktor penting yang

memiliki efek penting terhadap fungsi kognitif antara lain: usia,

stres, depresi, ansietas, latihan memori, genetik, hormon, dan

lingkungan. Sejalan dengan penelitian ini, Hayati (2015) dalam

penelitiannya yang berjudul “Hubungan Kepatuhan Berobat dan

Frekuensi Bangkitan Terhadap Fungsi Kognitif pada Pasien

Epilepsi di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota

Pontianak”menunjukan bahwa mayoritas pasien epilepsy fungsi

kognitifnya normal (64,7%).



62

Menurut Haryanti (2017) dalam penelitiannya yang

berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif

Pada Pasien Epilepsi”, faktor –faktor yang mempengaruhi fungsi

kognitif pasien epilepsi adalah usia, tipe kejang, frekuensi kejang,

lamanya menderita epilepsy, etiologi kejang, dan efek terapi OAE.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian

Rudolph, & Mohler (2004 dalam Lukas dkk 2016), perubahan pada

neurotransmisi eksitatorik pada pasien epilepsy memiliki

implikasi terhadap fungsi kognitif pasca epilepsi. Signal

eksitatorik    melalui    reseptor NMDA   dan   AMPA   berperan

penting dalam  proses  LTP  dan  pembentukan memori. Hipoksia

yang diinduksi oleh bangkitan epileptic akan menyebabkan efek

pasca transkripsional yang cepat pada fosforilasi subunit streseptor

AMP (GLuR) yang kemudian akan menyebabkan  perubahan

fungsi eksitasi dari glutama dimana hal tersebut akan menurunkan

fungsi kognitif.

Berdasarkan hasil pembahasan tabel 5.2, dapat disimpulkan

bahwa pasien epilepsi di RSUD Budhi Asih mayoritas mempunyai

fungsi kognitif normal  dengan frekuensi 55,8 %. Sedangkan untuk

penurunan fungsi kognitif definite 32,7 % (17) pasien, dan

probable 11,5% (6 pasien). Untuk pasien yang mengalami

penurunan fungsi kognitif di RSUD Budhi Asih, dicurigai karena

frekuensi kejang, lamanya menderita epilepsy, dan efek terapi

OAE.
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6.1.2. Pembahasan Bivariat

Analisa hubungan antara frekuensi kekambuhan kejang

terhadap perubahan fungsi kognitif pada pasien epilepsi di

Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih menunjukan bahwa

mayoritas responden epilepsi yang mengalami kekambuhan 1-10

kali perbulan (65,7%) tidak mengalami penurunan fungsi kognitif

dengan rentang skor kognitif (79,3%). Penelitian ini menunjukan

nilai p-value -0,048 dengan nilai correlation koeffecient (koefisien

korelasi) sebesar 0,737. Dengan demikian ada hubungan antara

frekuensi kekambuhan kejang terhadap perubahan fungsi kognitif

pada pasien epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih.

Faktor yang mempermudah terjadinya gejala epilepsi

adalah: faktor sensoris: seperti cahaya yang berkedip-kedip

(fotosensitif), bunyi-bunyi yang mengejutkan, air, dan lain-lain);

faktor sistemis: seperti demam, penyakit infeksi, obat-obatan

tertentu seperti fenotiazin, klorpropamid, dan barbiturat, valium,

perubahan hormonal atau hipoglikemia, kelelahan fisik, dan faktor

mental seperti stress, gangguan emosional, kurang tidur (Riyadi,

2009).

Tidak semua sel neuron di susunan saraf pusat dapat

mengakibatkan kejang epilepsi klinik, walaupun ia melepas muatan

listrik berlebihan. Sampai saat ini belum terungkap dengan pasti

mekanisme apa yang mencetuskan sel-sel neuron untuk melepas

muatan secara sinkron dan berlebihan (Purba, 2009).
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Menurut Kristanto (2017) dalam penelitiannya, penyebab

timbulnya kejang pada penderita antara lain ketidakpatuhan

meminum obat sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter dan dosis

yang telah ditetapkan, meminum minuman keras seperti alkohol,

memakai narkoba seperti kokain atau pil lain seperti ekstasi,

kurangnya tidur pada penderita, mengkonsumsi obat lain sehingga

mengganggu efek obat epilepsi.

Lukas et al (2016) dalam penelitiannya, penurunan fungsi

kognitif yang sering ditemukan  pada  epilepsi  sangat  bergantung

pada  beberapa  faktor  antara  lain etiologi,  tipe bangkitan,

sindrom  epilepsi  tertentu  (epilepsi  idiopatik umum,  epilepsi

absans, juvenile  myoclonic  epilepsy,  epilepsi  lobus  temporal,

epilepsi  lobus  frontal, dll),  letak  lesi  atau  fokus  bangkitan,

frekuensi  dan  durasi  bangkitan,  umur  saat onset, adanya

gangguan psikis lain seperti kecemasan dan depresi, serta  obat

anti-epilepsi yang diminumnya.

Penelitian Haryanti dkk (2017), faktor-faktor yang

mempengaruhi fungsi kognitif pada epilepsy adalah usia onset

kejang, tipe kejang, frekuensi kejang, lama menderita kejang,

etiologi kejang, efek terapi OAE psikososial dan lingkungan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan hasil

penelitian Hayati (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

frekuensi bangkitan berhubungan dengan terjadinya penurunan

fungsi kognitif dengan nilai p-value sebesar 0,000.
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Wiwaha, dkk (2017) mendukung hasil penelitian Hayati

(2016), hasil penelitian Wiwaha (2017) menunjukan bahwa

terdapat hubungan yang bermakna antara frekuensi kekambuhan

kejang terhadap fungsi kognitif pasien epilepsi dengan nilai p-value

= 0,031.

Penelitian Setiawati (2009) juga menunjukan bahwa

terdapat hubungan antara frekuensi kekambuhan kejang terhadap

fungsi kognitif pasien epilepsi dengan nilai p-value = 0,000.

Haryati, dkk. (2017) dalam penelitiannya juga menunjukan

bahwa frekuensi kejang merupakan salah satu faktor yang

berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif pasien epilepsi

dengan nilai p-value = 0,000.

Kesimpulan peneliti adalah adanya hubungan yang kuat

antara frekuensi kekambuhan kejang terhadap perubahan fungsi

kognitif pada pasien epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi

Asih dengan nilai p-value -0,048 < 0,05 dan. nilai correlation

koeffecient (koefisien korelasi) sebesar 0,737. Dalam penelitian ini

juga menunjukan bahwa mayoritas responden epilepsi yang

mengalami frekuensi kekambuhan 1-10 kali perbulan tidak

mengalami penurunan fungsi kognitif dengan rentang skor kognitif

24-30 (dalam batas normal).
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6.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini, peneliti mengalami

keterbatasan penelitian dari awal proses penyusunan proposal penelitian ini

dimana terbatasnya referensi buku dengan tahun terbitan 10 tahun terakhir

yang membahas tentang bangkitan epilepsy dan fungsi kognitif pasien

epilepsy. Keterbatasan yang lain adalah jurnal pendukung hasil penelitian

yang mengatakan bahwa fungsi kognitif pasien epilepsy tidak mengalami

penurunan fungsi kognitif (normal) terbatas karena mayoritas penelitian

mengatakan pasien epilepsy mengalami penurunan fungsi kognitif hal ini

sejalan dengan teori.

6.3. Implikasi Terhadap Pelayanan Keperawatan, Pendidikan dan

Penelitian

6.3.1 Pelayanan Keperawatan

Perlunya memberikan pemahaman terhadap semua pasien yang

memeriksakan status kesehatannya dengan diagnosa medis epilesi

bahwa pentingnya mematuhi saran perawat atau dokter termasuk

patuh minum obat, dan patuh kontrol rutin sesuai jadwal yang

ditentukan .

6.3.2 Pendidikan Keperawatan

Penelitian ini dapat memberikan referensi baru terkait hasil

penelitiaan tentang pentingnya mematuhi jadwal minum obat dan

control rutin serta menurunkan tingkat stress untuk meminimalkan
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bangkitan kejang epilepsy dan menurunkan resiko penurunan fugsi

kognitif pasien epilepsy.

6.3.3 Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti

selanjutnya tentang bangkitan epilepsy dan gambaran fungsi

kognitif pasien epilepsy.
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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab akhir ini, akan diuraikan kesimpulan dari pembahasan dan saran

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran frekuensi kekambuhan kejang pada pasien epilepsi di

Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih adalah pasien epilepsi

mengalami kejang 1-10 x perbulan (67,3%).

2. Gambaran frekuensi penurunan fungsi kognitif pada pasien epilepsi di

Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih mayoritas tidak mengalami

penurunan fungsi kognitif (normal) dengan jumlah skor 24-30 (55,8%).

3. Terdapat hubungan antara frekuensi kekambuhan kejang terhadap

perubahan fungsi kognitif pada pasien epilepsi di Poliklinik Neurologi

RSUD Budhi Asih. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis nilai p-

value sebesar -0,048 dan nilai correlation koeffecient (koefisien

korelasi) sebesar 0,737.

7.2 Saran

Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah:

7.1 Bagi Rumah Sakit

Pentingnya pemasangan poster dilakukan berdasarkan hasil

penelitian. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk
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lebih menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam memantau

aktivitas, frekuensi kejang, dan penurunan fungsi kognitif pasien.

Salah satu tindakan dengan membuat poster ataupun reklame tentang

bahaya serangan epilepsy berulang.

7.2 Saran Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan meneliti faktor-faktor

yang mempengaruhi penurunan fungsi kognitif pada pasien epilepsy.

7.3 Saran Bagi Institusi Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan ilmu keperawatan

tentang perawatan pasien epilepsi, perlunya mengajarkan mahasiswa

tentang pengkajian fungsi kognitif pasien epilepsi serta pentingnya

mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien epilepsy.



DAFTAR PUSTAKA

Aninditha, T., & Wiratman, W. (2017). Buku Ajar Neurologi Buku I. Tangerang:
Departemen Neurologi FKUI RSCM.

Baiquni, M. (2010) . Patofisiologi Epilepsi.
(http://www.scribd.com/doc/37947482/patofisiologi-epilepsi, diakses
pada tanggal 16 Oktober 2018).

Batticaca, F.B. (2008). Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem
Persarafan. Jakarta: Salemba Medika.

Beghi E. dan Sander J.W. (2008). The Natural History and Prognosis of Epilepsy.
Epilepsy A Comprehensive Textbook 2nd edition. Lippincott Williams
& Wilkins.

Brodie M.J., Schachter S.C, Kwan P. (2012). Epidemiology and Prognosis. Fast
Fact: Epilepsy Revised 5th edition. Oxford: Health Press Limited.

Budiarto. (2013). Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat.
Jakarta : EGC.

Budikayanti, A.,dkk. (2014). Pedoman Tatalaksana Epilepsi. 4th ed. Surabaya:
Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.

Ellis, H. (2008). Clinical Anatomy. 11th ed. USA: Blackwell Publishing.

Haryanti, R., dkk. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif
Pada Pasien Epilepsi. Majalah Kedokteran Nusantara. Volume 50. No. 2.
Juni.

Hauser, S.L, et al. (2013). Disease of the Nervous System. Harrison Neurology in
Clinical Medicine (3rd ed). [e-book] McGraw- Hill, p. 231-44.

Hayati. (2016). Hubungan Kepatuhan Berobat dan Frekuensi Bangkitan Terhadap
Fungsi Kognitif pada Pasien Epilepsi di RSUD Sultan Syarif Mohamad
Alkadrie Kota Pontianak. Naskah Publikasi.
(http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfk/article/viewFile/20217/16582,
diakses pada tanggal 09 Oktober 2018).

Hidayat, A. (2008). Pengantar Riset Kesehatan, edisi 3. Jakarta : Salemba
Medika.

Iis, N. (2013). Sistem saraf pada manusia. Bandung: Sinar Pena.



International League Against Epilepsy (ILAE) and International Bureau for
Epilepsy (IBE)., (2005). Definition: Epilepstic Seizures And Epilepsy.
Geneva.

Lukas, A., dkk (2016). Gangguan kognitif pada epilepsy. Berkala Ilmiah
Kedokteran Duta Wacana. (https://docplayer.info/33961641-Gangguan-
kognitif-pada-epilepsi.html, diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul
08:22 wib).

Lukas, A., Harsono, & Astuti. (2016). Gangguan Kognitif Pada Epilepsi. Jurnal
Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.

Lumbantobing, S.M., (2012), Neurologi Klinik Pemeriksaan Fisik dan Mental.
FK UI, Jakarta, hal: 152-193.

Mardjono, M., Sidharta, P. (2008). Neurologi Klinis Dasar. Jakarta: Dian Rakyat.

Moore, K.L., and Agur, A.M.R. (2008). Anatomi Klinis Dasar. Hipokrates.
Jakarta.

Mutiawati, E. (2008). In Depth: Epilepsi. Majalah Kesehatan Mental (Mental
Health) Aide Medicine Internationale. 9, 59-61.

Muttaqin, A. (2011). Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan
Sistem Persyarafan. Jakarta: Salemba Medika.

Nehra, A., et al. (2013). Is epilepsy a cause of cognitive decline indeveloping
brain? Act Ner Super, 55: 112-7.

Nisa, R.A., dkk. (2015). Hubungan Kualitas Tidur Dengan Frekuensi Kejang Pada
Pasien Epilepsi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Jurnal Keperawatan.

Notoatmodjo, S. (2010). Ilmu kesehatan masyarakat. Jakarta : Rineka cipta.

Nursalam. (2008). Konsep dan penerapan metodelogi penelitian ilmu
keperawatan edisi 2. Jakarta : Salemba Medika.

Nurul, A. (2016). Yayasan Epilepsi Indonesia: Penderita Epilepsi Mencapai 1,1-
8,8 Juta Jiwa. (Artikel Online). (https://komunita.id/2016/04/15/yayasan-
epilepsi-indonesia-penderita-epilepsi-mencapai-11-88-juta-jiwa/, diakses
pada 3 Agustus 2018 pukul 10:45 wib).

Perdossi. (2014). Pedoman tatalaksana Epilepsi. Jakarta: Kelompok Studi
Epilepsi.

Persatuan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. (2011). Pedoman tatalaksana epilepsi.
Edisi ke-4. Jakarta: Airlangga University Press.



Pinem, R.D., DKK. (2015). Gambaran Fungsi Kognitif Pada Pasien Epilepsi Di
RSUD Sultan Syarif Muhammad Al Kadrie Kota Pontianak. Jurnal
Keperawatan. (https://media.neliti.com/media/publications/193822-ID-
ambaran-fungsi-kognitif-pada-pasien-epil.pdf, Diakses pada 7 Oktober
2018 pukul 13:00 wib).

Potter, & Perry. (2009). Fundamental Keperawatan. Ed.7. Jakarta:Salemba
Medika.

Purba, dkk, (2008). Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Masalah Psikososial
dan Gangguan jiwa. Medan : USU Press.

Ramali, Ahmad. (2005). Kamus Kedokteran. Jakarta: PT. Djambata.

Riyadi, Sujono & Sukarmin. (2009). Asuhan Keperawatan Pada Anak.
Yogyakarta:Graha Ilmu.

Satyanegara. (2010). Ilmu Bedah Saraf Edisi 4. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Setiadi. (2008). Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan. Yogyakarta: Graha
Ilmu.

Setiawati, SR. (2009). Pengaruh Epilepsi Terhadap Kejadian Gangguan Daya
Ingat Pada Pendeita Epilepsi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Jurnal
Keperawatan.

Shinta R.S. (2009). Pengaruh Epilepsi Terhadap Terjadinya Gangguan Daya Ingat
Pada Penderita Epilepsi Anak Di RSUD Dr Moewardi Surakarta Tahun
2009 (Skripsi). UNIVERSITAS SEBELAS MARET.SURAKARTA.
Jurnal Keperawatan.

Sigar,R.J., dkk. (2017). Gambaran Fungsi Kognitif pada Pasien Epilepsi di
Poliklinik Saraf RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Naskah Publikasi.
(diakses pada tanggal 09 Oktober 2018.
file:///C:/Users/acer/Downloads/18582-37508-1-SM.pdf).

Sirait, E., dkk. (2014). Karakteristik Penderita Epilepsi Rawat Inap Di RSUP Haji
Adam Malik Medan Tahun 2011-2013. Jurnal Keperawatan.
(https://media.neliti.com/media/publications/193379-ID-hubungan-
kepatuhan-berobat-dan-frekuensi.pdf, diakses pada 7 Oktober 2018 pukul
17:05 wib).

Soertidewi, L. (2012). Gangguan Kognitif Penderita Epilepsi. Jakarta:
Departemen Ilmu Penyakit Saraf FKUI/RSCM.
(https://chalidkhan.wordpress.com/2012/10/27/gangguan-kognitif-
penderita-epilepsi/, diakses pada 30 Oktober 2018).



Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R & D. Bandung :
Alfabeta.

Syafii, Herpan, dkk. (2017). Pola Pengobatan dan Fungsi Kognitif Pasien Epilepsi
di RSJ Mutiara Sukma Treatment Pattern and Cognitive Function in
Epilepsy Patients in Mutiara Sukma Mental Hospital. Jurnal Kedokteran
Brawijaya. (diakses pada tanggal 09 Oktober 2018.
http://jkb.ub.ac.id/index.php/jkb/article/view/1924).

Syaifuddin. (2009). Anatomi Tubuh Manusia. Ed.2. Jakarta:Salemba Medika.

Trimble MR. (2009). Cognitive hazards of seizure disorders. Epilepsia;29:S19-
24.

Wiwaha, W.S., dkk. (2017). Hubungan antara tingkat antara tingkat stress dan
frekuensi kekambuhan kejang terhadap fungsi kognitif di Poli Saraf RSD
dr. Soebandi Jember. Jurnal Keperawatan.
(http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/83599/1320101
01015-Wahyu%20Satria%20W.pdf?sequence=1, diakses pada 23
Oktober 2018).

Wiyoto. 2012. Gangguan fungsi kognitif pada epilepsi. Artikel Penelitian.
Surabaya: FK UNAIR.

Wong, Donna L. (2009). Buku Ajar Keperawatan Pediatrik. Vol.I. Jakarta:EGC.

World Health Organization (2013). Epilepsy : Fact Sheet. 2012.
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs99/en. diakses pada 3
Agustus 2018 pukul 11:20 wib).

Yulinda, M. (2015). Hubungan antara Riwayat Cedera Kepala Terhadap Kejadian
Epilepsi Bangkitan Umum di Poliklinik Saraf Rumah Sakit Umum
Daerah Dokter Soedarso Pontianak. NAskah Publikasi. (diakses pada 09
juli 2019. file:///C:/Users/acer/Downloads/10591-33526-1-PB.pdf).



BIODATA PENULIS

Nama : Erna Yulianti N. Laoh

TTL : Kupang, 20-04-1970

JenisKelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Alamat : Taman Harapan RT/RW 014/003, Kelurahan Cawang,

Kec. Kramatjati, Jakarta Timur

No Handphone : 081310153074

Email : ernalaoh90@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN (2001-2007)

2. SMPN (2007-2010)

3. SMAN1 (2010-2013)

4. AKPER (2013-2016)

5. Universitas Binawan (2017-2019)



Definisi Operasional

A. Variabel Dependen
NO Variabel Defenisi operasinal Alat ukur Hasil ukur Skala

1 Frekuensi
Kekambuhan Kejang

Frekuensi kekambuhan
kejang adalah frekuensi
serangan atau jumlah
banyaknya serangan epilepsy
(kekambuhan) yang terjadi
pada pasien epilepsi
(Friedmen, 2013).

Kuesioner
dengan
Wawancara
langsung

Frekuensi Kekambuhan
Kejang:
- Jarang       <1x sebulan
- Sering      1-10x sebulan
- Sering sekali >10x

sebulan

Ordinal

B. Variabel Independen
1 Fungsi Kognitif

Pasien Epilepsi
Fungsi kognitif dapat
didefinisikan sebagai suatu
proses dimana semua
masukan sensoris (taktil,
visual dan auditorik) akan
diubah, diolah, disimpan dan
selanjutnya digunakan untuk
hubungan interneuron secara
sempurna sehingga individu
mampu melakukan penalaran
terhadap masukan sensoris
tersebut (Wiyoto, 2012).

Kuesioner
(MMSE)

Fungsi Kognitif Pasien
Epilepsi:

o Normal 24-30
o Probable gangguan

kognitif 17-23
o Definite gangguan

kognitif 0-16

Ordinal



Lampiran Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian

No Kegiatan Desember
2018

Januari
2019

Februari
2019

Maret
2019

April
2019

Mei
2019

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Identifikasi masalah x

2 Penyusunan proposal
3 Konsul proposal
4 Perbaikan proposal
5 Pengumpulan proposal
6 Uji sidang proposal
7 Perbaikan dan pengumpulan

proposal hasil uji sidang
8 Persiapan administrasi

9 Uji coba dan perbaikan
instrument (Validitas dan
reliabilitas)

10 Pengumpulan data

11 Pengolahan data

12 Penyusunan laporan
13 Sidang skripsi



2.1 Kerangka Teori

Kerangka Teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Bagan 2.2):

Bagan 2.2 Kerangka Teori

Sumber : Wiyoto (2012), Soetidewi (2012) Hayati (2015), Sigar, dkk (2017), (Lumbantobing, 2012), Dayamaes (2013).

Faktor yang mempengaruhi penurunan
fungsi kognitif pada pasien epilepsi
(Wiyoto (2012), Soetidewi (2012)
Hayati (2015), Sigar, dkk (2017)):

1. Usia
2. Genetik
3. Hormon
4. Stres, depresi, ansietas
5. Latihan memori
6. Lingkungan
7. Jenis serangan dan frekuensi

bangkitan
8. Penyebab epilepsy
9. Bagian otak yang terkena
10.Kepatuhan minum obat

Penurunan Fungsi Kognitif

(Dayamaes, 2013)

Epilepsi

Gangguan fungsi kognitif
(Lumbantobing, 2012):

1. Mudah lupa (forgetfulness)
2. Mild Cognitif Impairment (MCI)
3. Demensia



Hubungan Antara Frekuensi Kekambuhan Kejang Terhadap Perubahan

Fungsi Kognitif Pada Pasien Dewasa Dengan Epilepsi di Poliklinik Neurologi

RSUD Budhisih

Lembar Persetujuan Responden

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Hubungan Antara Frekuensi

Kekambuha Kejang Terhadap Perubahan Fungsi Kognitif Pada Pasien Dewasa

Dengan Epilepsi di Poliklinik Neurologi RSUD Budhi Asih”. Untuk itu, peneliti

mengharapkan kesediaan saudara menjadi responden dimana penelitian ini tidak

memberikan dampak yang membahayakan. Jika saudara bersedia maka peneliti

mengharapkan pengisian kuesioner ini dengan keadaan yang sebenarnya.

Identitas saudara akan dirahasiakan dan semua informasi yang didapatkan hanya

untuk kepentingan peneltian ini. Menandatangani lembar persetujuan artinya

saudara bersedia menjadi responden dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun.Terimakasih atas partisipasinya..

Jakarta, April 2019

Nama responden



Hubungan Antara Frekuensi Kekambuhan Kejang Terhadap Perubahan Fungsi

Kognitif Pada Pasien Dewasa Dengan Epilepsi Epilepsi di Poliklinik Neurologi

RSUD Budhi Asih

Tanggal :

Inisial Responden :

Nomor Kuesioner :

Pendidikan :

Petunjuk pengisian kuesioner.

1. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya..

2. Beritanda (√) pada jawaban yang anda anggap sesuai

A. Kuisioner Frekuensi Kekambuhan Kejang

No
Frekuensi Bangkitan

< 1 kali sebulan 1-10 kali sebulan > 10 kali sebulan
1



B. Kuisioner Fungsi Kognitif (MMSE)

Item Tes Nilai
Maks

Nilai

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Orientasi
Sekarang (tahun), (musim), (bulan), (hari) apa?
Kita berada dimana? (Negara), (propinsi), (kota), (rumah
sakit), (lantai/kamar)
Registrasi
Sebutkan 3 buah nama benda (apel, meja, koin), tiap benda
1 detik, pasien disuruh mengulangi ketiga nama benda tadi.
Nilai 1 untuk tiap nama benda yang benar. Ulangi sampai
pasien dapat menyebutkan dengan benar dan catat jumlah
pengulangan
Atensi dan Kalkulasi
Kurangi 100 dengan 7. Nilai 1 untuk tiap jawaban yang
benar. Hentikan setelah 5 jawaban. Atau suruh mengeja
terbalik kata “WAHYU” (nilai diberi pada huruf yang benar
sebelum kesalahan; misalnya uyahw = 2 nilai)
Mengingat kembali (Recall)
Pasien disuruh mengingat kembali 3 nama benda diatas
Bahasa
Pasien disuruh menyebutkan nama benda yang ditunjuk
(pensil, buku)
Pasien disuruh mengulang kata-kata: “namun”, “tanpa”,
“bila”
Pasien disuruh melakukan perintah: “ambil kertas ini
dengan tangan anda”, lipatlah menjadi dua dan letakan di
lantai”.
Pasien disuruh membaca dan melakukan perintah
“Pejamkanlah mata anda”
Pasien disuruh menulis dengan spontan
Pasien disuruh menggambar bentuk dibawah ini

5
5

3

5

3

2

1

3

1

1
1

Total 30

Responden Peneliti

(………………..) Erna Yulianti N. Laoh



LEMBAR KONSULTASI DAN BIMBINGAN

MATA KULIAH INTRODUCTION to NURSING RESEARCH

Nama Mahasiswa :

Judul Penelitian :

Nama Pembimbing :

NO MATERI
KONSULTASI

SARAN PEMBIMNING TANDA TANGAN
MAHASISWA

TANDA TANGAN
PEMBIMBING



Tabel Nilai-Nilai r Product Moment

N

(1)

Interval
Kepercayaan

N

(1)

Interval
Kepercayaan

N

(1)

Interval
Kepercayaan

95%

(2)

99 %

(3)

95 %

(2)

99 %

(3)

95 %

(2)

99 %

(3)

3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345

4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330

5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317

6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306

7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296

8 0,707 0,874 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286

9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278

10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270

11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263

12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256

13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230

14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210

15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194

16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181

17 0,482 0,606 41 0,308 0,396 300 0,113 0,148



18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128

19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0, 088 0,115

20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105

21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097

22 0,423 0,537 46 0,291 0,276 800 0,070 0,091

23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086

24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081

25 0,396 0,505 49 0,281 0,364

26 0,388 0,496 50 0,279 0,361

N = Jumlah sampel yang digunakan untuk menghitung r
Sumber: Sugiono (2010)
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