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MATERI 

1. Definisi 

 Glasgow Coma Scale (GCS) adalah skala yang digunakan untuk menilai 

tingkat kesadaran secara kuantitatif pada klien dengan menilai respon 

klien terhadap rangsangan yang diberikan. 

 Respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal yaitu  reaksi 

membuka mata , bicara dan motorik. Hasil pemeriksaan dinyatakan dalam 

derajat (skor) 

 Dikembangkan oleh Profesor Bedah Saraf dari Universitas Glasgow 

 Metode praktis dalam mengevaluasi penurunan kesadaran  

 

2. Manfaat pemeriksaan dengan GCS 

 Mengetahui derajat awal disfungsi otak  

 Mengetahui evolusi injury otak  

 Mengetahui prognosis 

 Penelitian  

 

3. Komponen dan scoring pemeriksaan tingkat kesadaran dengan 

menggunakan GCS 

 Pembukaan Mata 

 Respon Verbal Terbaik 

 Respon MotorikTerbaik  

 

Skor total maksimal 15, yang terdiri dari:  

 

 

 

 

 

TIU:  Peserta dapat memahami dan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran  dengan  menggunakan 

Glasgow Coma Scale (GCS) dan pupil 

 

TIK:  Peserta dapat memahami tentang 

1. Peserta dapat memahami tentang definisi pengukuran tingkat kesadaran denngan menggunakan 

system GCS 

2. Peserta dapat memahami tentang manfaat pemeriksaan dengan menggunakan GCS 

3. Peserta dapat memahami tentang komponen dan skoringpemeriksaan tingkat kesadaran dengan 

menggunakan GCS 

4. Mengetahui modifikasi pemeriksaan GCS pada kasus Paediatrik 

5. Dapat melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran  dengan metode GCS dan pemeriksaan pupil 

Note: 
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A. Pembukaan  mata 

4  = Spontan  

3  = Dengan perintah suara  

2 = Dengan rangsang nyeri   

1 = Tidak membuka mata 

X = Mata bengkak  

 

B. Respon Verbal Terbaik 

5  = Kalimat lengkap dan orientasi baik  

4  = Orientasi abnormal 

3 = Kata  

2  = Mengerang/suara  

1 = Tidak bersuara  

X = Intubasi/Afasia  

 

 

C. Respon Motorik Terbaik 

6  = Sesuai perintah  

5 = Melokalisir nyeri  

4 = Menjauhi nyeri  

3 = Respon fleksi abnormal 

2 = Respon ekstensi abnormal 

1 = Tidak bergerak  

X = Paraplegia 

Note: 
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Gambar 1. Respon melokalisir nyeri

 

 

Gambar 2: Respon Menjauhi Nyeri 

 

 

 

 

 

Jika Lengan atas bergerak 

keatas menangkis keatas 

clavicula, untuk meespon 

menyingkirkan  stimulus nyeri 

di supraorbital, itulah tanda 

melokalisir Nyeri  

 

 

 

 

 

Dengan penekanan pada 

bantalan kuku jari tangan, 

lengan sebelahnya bergerak 

melewati garis tengah tubuh, 

juga merupakan  tanda lokalisir 

 

 

 

Jika lengan atas melakukan 

gerakan flexiuntuk merespon 

stimulus pada supraorbital, 

namun tidak dapat lebih tinggi 

dari clavicula, hal itu dapat 

dikatan “Normal Flexi” 

Note: 
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Gambar 3. Respon flexi Abnormal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streotyped Flexion Posture 

adalah gambaran abnormal 

Flexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar ini menunjukkan 

gambaran dua abnormal 

flexi, extreme wrist flexi dan 

flexi jari jempol. 

 

Gambar 4. Respon fleksi abnormal 

Dekorticasi postural di sebabkan karena kerusakan satu atau dua dari traktus kortikospinalis. Pada 

posisi tubuh ini, lengah mendekat tubuh (adduksi) dan flexi, sementara pergelangan tangan dan jari 

tangan flexi di atas dada. Tungkai kaki extensi dan internal rotasi, dengan telapak kaki menekuk (flexi). 

Note: 
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Lengan yang berextensi 

Gambar 5. Respon Ekstensi Abnormal 

Desereberasi postural sebagai akibat dari kerusakan batang otak bagian atas. Pada posisi tubuh ini, lengan 

mendekati sumbu tubuh (adduksi) dan ekstensi, dengan lengan tangan pronasi dan flexi pada jari. Tungkai 

kaki extensi, dengan telapak kaki flexi. 

Note: 
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PENGUKURAN GCS UNTUK ANAK 

PEDIATRIC GLASGOW COMA SCALE (PGCS) 

 >1 th <1 th Score 

Membuka Mata Spontan Spontan 4 

Perintah Verbal Teriakan 3 

Rangsangan Nyeri Rangsangan Nyeri 2 

Tidak berespon Tidak berespon 1 

Motor Respon Perintah Spontan 6 

Lokalisir Nyeri Lokalisir Nyeri 5 

Withdrawal Flexi Withdrawal Flexi 4 

Decorticate Rigidity (flexi 
abnormal) 

Decorticate Rigidity (flexi abnormal) 3 

Decerebrate rigidity (extensi) Decerebrate rigidity (extensi) 2 

Tidak berespon Tidak berespon 1 

 >5 th 2-5 th 0-23 bulan Score 

Vebal Respon Beorientasi Kata/ Phrase yang 
tepat 

Tersenyum 5 

Disorientasi/bingung Kata tidak tepat menangis 4 

Kata tidak tepat Menangis yang 
menetap dan 
menjerit 

Menangis dan/ atau 
menjerit 

3 

Suara tak bermakna Merintih Merintih, agitasi, 
lemah 

2 

Tidak berespon Tidak berespon Tidak berespon 1 

Total Pediatrik Glasgow Coma Score (3-15)  
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PEMERIKSAAN PUPIL 

 

Saat melakukan pemeriksaan pupil, perlu diperhatikan  tentang: 

 

1. Ukuran  

Ukuran normal 3 – 4 mm 

 

 

2. Bentuk 

Bentuk pupil normal adalah bulat, bila bentuknya oval sebagai 

indikasi adanya intracranial hypertensi dan tanda awal 

transtentorial herniasi. Bentuk ini sebagai bentuk transisi antara 

ukuran normal dan dilatasi. Bentuk yang lain adalah bentuk 

irregular dapat ditemukan pada kasus traumatic pada mata 

 

3. Reflek cahaya 

Untuk mengkaji reflek cahaya, lampu pada saat pemeriksaan 

harus dimatikan, sumber cahaya melalui bagian samping 

menuju ke bagian depan pupil.  

Note: 

7 



 Brain Tumor Management: 
One Day Symposium and Workshop  

   16 December 2017 
 

 

 

Pada kondisi normal, pupil akan mengecil secara cepat ketika 

ada cahaya dan akan dilatasi normal lagi secara cepat ketika 

cahaya dipindahkan 

Bila pupil tidak ada reaksi terhadap cahaya, dapat diindikasikan 

adanya gangguan pada Nervus III karena herniasi, severe 

hypoxia dan iskemia pada jaringan otak 

4. Dibandingkan ukuran antara pupil satu dengan yang lain 

Frekuensi pemeriksaan neurologi disesuaikan dengan kondisi 

pasien, bila kondisi pasien memerlukan observbasi ketat maka 

pengkajian neurologi (GCS dan pemeriksaan pupil) dilakukan 

tiap jam. 

 

Gambar diatas menjelaskan mekanisme terjadinya pupil anisokor 

Note: 
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SKILL STATION 

SIMULASI KASUS PENILAIAN KESADARAN 

 

1. Tn. D 30 tahun mengalami KLL akibat  menabrak sebuah truk dan mengalami benturan pada daerah kepala 

bagian lobus temporalis dan parietalis sehingga pasien tdk sadarkan diri sejak 4 jam yg lalu, pemeriksaan 

kesadaran klien membuka mata dengan rangsangan nyeri, dan keluar suara “aduh”, rangsang nyeri ada 

reaksi ekstensi abnormal pada tangan dan kaki. Pemeriksaan pupil kanan 4 mm, kiri 3 mm; reflek cahaya 

lambat 

Jawab:  

E : membuka mata dengan rangsangan nyeri  = 

V : keluar suara “aduh”     = 

M : rangsang nyeri ada reaksi ekstensi abnormal  = 

Pupil       = 

 

2. Seorang perempuan usia 25 tahun masuk IGD dengan hematoma pada bagian temporal dextra akibat 

kecelakaan sepeda motor, pasien mengalami penurunan kesadaran, pasien membuka mata dengan cubitan 

dan mampu menepis cubitan tersebut dengan tangan kanannya, dan pada saat diajak bicara hanya erangan 

yang keluar dari mulut pasien. Pemeriksaan pupil kanan dan kiri 3 mm, ada reflek cahaya 

Jawab: 

E : membuka mata dengan cubitan    = 

V : bicara hanya erangan     = 

M : menepis cubitan tersebut dengan tangan kanannya = 

Pupil       = 

 

3. Pasien dewasa, 40 thn, setelah melihat suami selingkuh tiba-tiba  diperintah angkat lengan tidak respon 

sama sekali, ditanya nama tidak menjawab, diperintah buka mata tidak mau, buka mata setelah dirangsang 

nyeri, dirangsang nyeri mengerang, dirangsang nyeri di ujung kuku kanan: lengan kanan menekuk, lengan 

kiri tidak bergerak sama sekali sedangkan kedua kaki kaku 

Jawab 

E : buka mata setelah dirangsang nyeri   = 

V : mengerang      = 

M : dirangsang nyeri di ujung kuku kanan: lengan kanan menekuk, lengan kiri tidak bergerak sama sekali 

sedangkan kedua kaki kaku    =  
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4. Pasien wanita, 51 thn, setelah operasi tumor otak hari ke 3, ditemukan ada kelumpuhan sisi kanan tubuh, 

terpasang ETT sambung ventilator dengan mode spontan, buka mata spontan, diperintah apapun mengerti  

Jawab:  

E: buka mata spontan       = 

V: terpasang ETT sambung ventilator dengan mode spontan   = 

M: diperintah apapun mengerti      = 

 

5. Pasien laki-laki umur 65 thn post kecelakaan menabrak tiang listrik, ada benjolan di dahi kiri, mata bengkak 

sekali sulit untuk dibuka, suara hanya bisa keluar suara “aduh” ketika dirangsang nyeri, tangannya menuju 

ke sternum dan menghempaskan tangan pemeriksa  

Jawab:  

E: mata bengkak sekali sulit untuk dibuka     =  

V: suara hanya bisa keluar suara “aduh”     = 

M: tangannya menuju ke sternum dan menghempaskan tangan pemeriksa = 
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