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A. Deskripsi :

1. Ilustrasi

    
2. Pengertian

Electroencephalogram  (  EEG)  adalah  suatu  test  untuk  mendeteksi 
kelainan    aktivitas  elektrik  otak (Campellone,  2006).  Sedangkan menurut  dr. 
Darmo  Sugondo  membedakan  antara  Electroencephalogram  dan 
Electroencephalografi. Electroencephalografi adalah prosedur pencatatan aktifitas 
listrik  otak  dengan  alat  pencatatan  yang  peka  sedangkan  grafik  yang 
dihasilkannya disebut Electroencephalogram. 

Jadi Aktivitas otak berupa gelombang listrik, yang dapat direkam melalui 
kulit kepala disebut Elektro-Ensefalografi (EEG). Amplitudo dan frekuensi EEG 
bervariasi, tergantung pada tempat perekaman dan aktivitas otak saat perekaman. 
Saat  subyek  santai,  mata  tertutup,  gambaran  EEG nya  menunjukkan  aktivitas 
sedang dengan gelombang  sinkron 8-14 siklus/detik,  disebut  gelombang alfa. 
Gelombang alfa dapat direkam dengan baik pada area visual di daerah oksipital. 
Gelombang alfa yang sinkron dan teratur akan hilang,  kalau subyek membuka 
matanya yang tertutup.  Gelombang yang terjadi adalah  gelombang beta (> 14 
siklus/detik). Gelombang beta direkam dengan baik di regio frontal, merupakan 
tanda  bahwa  orang  terjaga,  waspada  dan  terjadi  aktivitas  mental.  Meski 
gelombang  EEG  berasal  dari  kortek,  modulasinya  dipengaruhi  oleh  formasio 
retikularis di subkortek.

Formasio retikularis  terletak di  substansi  abu otak dari  daerah medulla 
sampai  midbrain  dan  talamus.  Neuron  formasio  retikularis  menunjukkan 
hubungan  yang  menyebar.  Perangsangan  formasio  retikularis  midbrain 
membangkitkan  gelombang  beta,  individu  seperti  dalam  keadaan  bangun  dan 
terjaga.  Lesi  pada  formasio  retikularis  midbrain  mengakibatkan  orang  dalam 
stadium koma, dengan gambaran EEG gelombang delta. Jadi formasio retikularis 
midbrain  merangsang  ARAS  (Ascending  Reticular  Activating  System),  suatu 
proyeksi  serabut  difus  yang menuju  bagian  area di  forebrain.  Nuklei  reticular 
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thalamus  juga  masuk  dalam  ARAS,  yang  juga  mengirimkan  serabut  difus 
kesemua area di kortek serebri.

ARAS mempunyai  proyeksi  non spesifik dengan depolarisasi  global  di 
kortek,  sebagai  kebalikan  dari  proyeksi  sensasi  spesifik  dari  thalamus  yang 
mempunyai  efek  eksitasi  kortek  secara  khusus  untuk  tempat  tertentu.  Eksitasi 
ARAS umum memfasilitasi respon kortikal spesifik ke sinyal sensori spesifik dari 
thalamus. Dalam keadaan normal, sewaktu perjalanan ke kortek, sinyal sensorik 
dari serabut sensori aferen menstimulasi ARAS melalui cabang-cabang kolateral 
akson. Jika sistem aferen terangsang seluruhnya (suara keras, mandi air dingin), 
proyeksi ARAS memicu aktivasi kortikal umum dan terjaga.

3. EEG dilakukan untuk (Jan Nissl, 2006)
 Mendiagnosa dan mengklasifikasikan Epilepsi
 Mendiagnosa  dan  lokalisasi  tumor  otak,  Infeksi  otak, perdarahan  otak, 

parkinson
 Mendiagnosa Lesi desak ruang lain
 Mendiagnosa Cedera kepala
 Periode keadaan pingsan atau dementia.
 Narcolepsy.
 Memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anesthesia umum 

selama perawatan.
 Mengetahui kelainan metabolik dan elektrolit

B. Fisiologi/Patofisiologi
Aktivitas  listrik  merupakan  salah  satu  karakteristik  dari  semua  sel  hidup, 

termasuk  sel-sel  saraf.  Walaupun  demikian,  tidak  keseluruhan  sel  saraf  yang 
berjumlah  2,6  x  109 itu  dianggap  menyebabkan  gelombang-gelombang  listrik  di 
permukaan  sebagaimana  terekam  dengan  EEG.  Jadi  yang  dapat  mengakibatkan 
gelombang-gelombang EEG adalah sel-sel saraf di korteks, walaupun diketahui juga 
bahwa  struktur-struktur  subkortikal,  seperti  talamus  dan  formatio  retikularis 
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap gelombang-gelombang kortikal itu. 

Dari ketiga jenis bentuk sel-sel kortikal (spindle, stellatum dan piramidal), sel-
sel piramidallah yang dianggap merupakan sumber potensial listrik dari gelombang-
gelombang permukaan. Dari berbagai penyelidikan disimpulkan bahwa terdapat bukti 
kuat  yang  menyarankan  bahwa  gelombang-gelombang  permukaan  itu  merupakan 
penjumlahan (summation) daripada potensial listrik pascasinaptik, baik yang bersifat 
inhibisi atau eksitasi, yang berasal dari soma dan dendrit-dendrit besar sel piramidal.

Potensial listrik pascasinaptik itu timbul akibat aktifitas neurotransmiter yang 
dilepaskan  oleh  ujung  presinaptik,  yang  melepaskannya  setelah  menerima  tanda-
tanda listrik dari hubungan-hubungannya.  Acetilkholin dianggap sebagai transmiter 
eksitasi yang penting, dan GABA sebagai transmiter inhibisi yang terpenting di otak.

Ujung-ujung presinaptik menerima lepas muatan listrik dari sel-sel di thalamus. 
Menurut  penyelidikan  bahwa  inti-inti  nonspesifik  di  talamus  merupakan  the 
probable  pacemaker dari  pada  potensial  listrik  sel-sel  pyramidal.  Lepas  muatan 
yang timbul pada soma dan dendrit-dendrit besar itu kemudian melalui cairan dan 
jaringan  tubuh  sampai  pada  elektroda-elektroda  EEG.  Dengan  demikian  jelaslah 
bahwa rekaman yang dihasilkan oleh electrode kulit kepala merupakan contoh dari 
pada aktivitas dekat permukaan, yang tentunya telah banyak mengalami pelemahan, 



penyebaran,  dan penyimpangan dalam perjalanannya yang melalui cairan jaringan, 
jaringan otak, cairan serebrospinal, tulang tengkorak dan kulit kepala itu.
Gambaran EEG Normal

Gb. EEG dari atas kebawah : alfa, beta, teta, delta (sumber : Louis, 2006)

Salah  satu  penemuan  Hans  Berger  adalah  bahwa  kebanyakan  EEG  orang 
dewasa normal  mempunyai  irama dominant  dengan frekuensi  10 siklus per detik, 
yang  di  sebutnya  sebagai  irama  alfa.  Pada umumnya  kini  yang  dimaksud dengan 
iarama alfa adalah irama dengan frekuensi antara 8-13 spd, yang paling jelas terlihat 
di  daerah  parieto-oksipital,  dengan  voltase  10-150  mikrovolt,  berbentuk  sinusoid, 
relative  sinkron dan  simetris  antara  kedua  hemisfer.  Suatu  asimetri  ringan  dalam 
voltase adalah normal, mengingat adanya dominasi hemisfer. Pada umumnya suatu 
perbedaan voltase 2 : 3 adalah dalam batas-batas normal, asalkan voltase yang lebih 
tinggi terlihat pada hemisfer non dominant. Yang lebih penting maknanya adalah bila 
terdapat perbedaan frekwensi antara kedua hemisfer. Suatu perbedaan frekwensi yang 
konsisten dari  1 spd atau lebih antara  kedua hemisfer  mungkin sekali  diakibatkan 
suatu proses patologis di sisi dengan frekwensi yang lebih rendah.

Irama alfa terlihat  pada rekaman individu dalam keadaan sadar dan istirahat 
serta mata tertutup.  Pada keadaan mata terbuka irama alfa akan menghilang, irama 
yang terlihat adalah irama lamda yang paling jelas terlihat bila individu secara aktif 
memusatkan pandangannya pada suatu yang menarik perhatiannya.

Ditinjau  dari  irama  alfanya  dapat  dibedakan  tiga  golongan  manusia, 
sekelompok kecil yang memperlihatkan sedikit sekali atau tidak mempunyai irama 
alfa, sekelompok kecil  lagi yang tetap memperlihatkan irama alfa walaupun kedua 
mata dibuka, dan diantara kedua ekstrem ini terletak sebagian besar manusia yang 
menunjukkan penghilangan irama alfa ketika membuka mata. Berturut-berturut ketiga 
kelompok  ini  disebut  sebagai  kelompok  alfa  M  (minimal  atau  minus),  alfa   P 
(persisten), alfa  R (responsive).

Suatu irama yang lebih cepat dari irama alfa ialah irama beta yang mempunyai 
frekuensi di atas 14 spd, dapat ditemukan pada hamper semua orang dewasa normal. 
Biasanya amplitudonya daopat mencapai 25 mikrovolt, tetapi pada keadaan tertentu 
bisa  lebih  tinggi.  Pada  keadaan  normal  terlihat  terutama  di  daerah  frontal  atau 
presentral.

Irama yang lebih lambat  dari  irama alfa adalah tidak jarang pula ditemukan 
pada orang dewasa normal. Irama teta mempunyai  frekuensi antara 4-7 spd. Suatu 
irama  yang  lebih  pelan  dari  teta  disebut  irama  delta  adalah  selalu  abnormal  bila 
didapatkan  pada rekaman bangun,  tetapi  merupakan komponen yang normal  pada 
rekaman tidur. Frekuensi irama delta ialah ½ - 3 spd.



Berbagai  keadaan dapat  mempengaruhi  gambaran EEG. Perhatian cenderung 
untuk  menghapuskan  irama  alfa,  merendahkan  voltase  secara  umum  dan 
mempercepat frekuensi. Termasuk perhatian ini adalah usaha introspeksi dan kerja 
mental (misalnya berhitung). Demikian pula setiap  stimulus visual, auditorik dan 
olfaktorik  akan merendahkan amplitudo dan menimbulkan ketidak teraturan irama 
alfa. Penurunan kadar O2 dan atau CO2 darah cenderung menimbulkan perlambatan, 
sebaliknya peninggian kadar CO2 menimbulkan irama yang cepat.  Faktor usia juga 
mempunyai  pengaruh  penting  pula  dalam  EEG.  Rekaman  dewasa  sebagaimana 
digambarkan  di  atas  pada  umumnya  dicapai  pada  usia  20-40  tahun.  Rekaman 
neonatus berusia di bawah satu bulan memperlihatkan amplitude yang rendah dengan 
irama delta atau teta. Antara usia 1-12 bulan terlihat peninggian voltase, walaupun 
irama masih tetap delta atau teta. Antara 1-5 tahun terlihat amplitudo yang tinggi, 
irama  teta  yang  meningkat  dan  mulai  terlihat  irama  alfa,  sedangkan  irama  delta 
mengurang. Antara 6-10 tahun amplitude menjadi sedang, irama alfa menjadi lebih 
banyak, teta berkurang, delta berkurang sampai hilang. Antara 11-20 tahun voltase 
terlihat sedang sampai tinggi, dominsi alfa mulai jelas, teta minimal, delta kadang-
kadang  masih  terlihat  di  daerah  belakang.  Di  atas  40  tahun  mulai  lagi  terlihat 
gelombang lambat 4-7 spd di daerah temporal dan di atas 60 tahun rekaman kembali 
melambat  seperti  rekaman anak-anak.  Perubahan tahap-tahap tidur  berpengaruh 
besar pula terhadap rekaman EEG. Dalam keadaan mengantuk terlihat pengurangan 
voltase  dan  timbul  sedikit  perlambatan.  Pada  keadaan  tidur  sangat  ringan  dapat 
terlihat adanya gelombang-gelombang mirip paku bervoltase tinggi, bifasik dengan 
frekuensi 3-8 spd, simetris dan terjelas di daerah parietal (parietal humps). Gambaran 
ini  paling jelas pada usia 3-9 tahun dan terus terlihat  sampai  usia 40 tahun. Pada 
keadaan tidur ringan terdapat (sleep spndle) terdapat gelombang tajam berfrekuensi 
12-14 spd yang sifatnya simetris. Pada keadaan tidur sedang sampai dalam rekaman 
didominir oleh gelombnag-gelombang lambat tak teratur dengan frekuensi ½ - 3 spd.
Gambaran EEG Abnormal

EEG sampai saat ini masih digolong-golongkan atas dasar hubungan frekuensi-
voltase,  dengan  frekwensi  sebagai  parameter  utama.  Berbagai  penyelidikan 
mengungkapkan  bahwa  tidak  semua  individu  normal  memperlihatkan  EEG  yang 
normal dan sebaliknya tidak semua abnormalitas dalam EEG berarti ada abnormalitas 
pada individu yang bersangkutan.  EEG abnormal  disebut  spesifik bila  gelombang 
yang timbul mempunyai gambaran yang khas dan berkorelasi tinggi dengan kelainan 
klinik  tertentu,  disebut  nonspesifik (aspesifik) bila  gelombangnya  tidak  khas  dan 
dapat ditimbulkan oleh banyak kelainan-kelainan neurologik atau sistemik.

Di bawah ini  akan dijelaskan beberapa hasil pemeriksaan EEG yang penting 
dari kelainan-kelainan neurologik, yaitu :
1. EEG pada penyakit konvulsif

EEG paling banyak digunakan untuk mendiagnosa dan mengklasifikasikan 
epilepsy. Paroksismal merupakan pemunculan yang episodic dan mendadak suatu 
gelombang  atau  kelompok  gelombang  yang  secara  kwantitatif  dan  kwalitatif 
berbeda dengan gambaran irama dasarnya. Tipe aktivitas paroksismal yang timbul 
ketika serangan, sampai derajat tertentu mempunyai korelasi dengan tipe klinis. 
Petit mal dalam serangan ditandai oleh aktivitas spike and wave dengan frekuensi 
3 spd, menyeluruh disemua saluran, bersifat sinkron dan simetris dengan voltase 



yang  tinggi  yang  dapat  mencapai  1000 mikrovolt.  Grand mal  dalam serangan 
sangat  sulit  direkam karena terganggu oleh  gerakan-gerakan motorik  individu; 
gambaran kejangnya adalah berupa aktivitas cepat yang menyeluruh bervoltase 
tinggi  berbentuk  polyspike  dengan  frekuensi  8-12  spd,  diselingi  gelombang-
gelombang  lambat  dari  1,5-3  spd.  Epilepsi  psikomotor  ditandai  oleh  aktivitas 
spike didaerah temporal depan.

Kebanyakan  rekaman  penderita  epilepsy  merupakan  rekaman  di  luar 
serangan  (interictal),  yang  tidak  jarang  tidak  memperlihatkan  abnormalitas, 
walaupun  klinis  jelas  merupakan  suatu  epilepsy.  Karenanya  usaha-usaha 
provokatif  dipergunakan untuk merangsang  timbulnya  aktivitas  EEG abnormal 
yang tak terlihat secara spontan. Keadaan tidur (alamiah maupun akibat induksi 
obat) mengaktifkan paroksismalitas yang umum maupun fokal. Dalam keadaan 
tidak  tidur  hanya  kira-kira  sepertiga  individu  dengan  diagnosa  klinik  epilepsy 
memperlihatkan  paroksismalitas  spesifik,  15  %  memperlihatkan  EEG  yang 
normal dan sisanya memperlihatkan perlambatan atau percepatan yang spesifik. 
Dalam keadaan tidur gambaran serangan dua kali lebih sering terlihat, terutama 
untuk  epilepsy  psikomotor.  Hiperventilasi  paling  efektif  dalam  mengaktifkan 
gelombang-gelombang  serangan  petit  mal;  kadang-kadang  hiperventilasi  dapat 
mengaktifkan  abnormalitas  yang  bersifat  fokal  atau  menimbulkan  gambaran 
kejang  yang  partial.  Stimulasi  fotik  dapat  menimbulkan  paroksismalitas 
menyeluruh  berupa  kompleks  spike  and  wave  yang  disebut  “photoparoxysmal 
response”.

Korelasi gambaran rekaman diluar serangan adalah tertinggi untuk petit-mal 
(90%), kemudian tipe psikomotor dan pada tipe grand-mal korelasinya adlah tidak 
begitu tinggi. Jadi jelaslah tidak adanya gambaran epileptiform dalam rekaman 
tunggal tidaklah menyingkirkan kemungkinan penyakit konvulsif.

2. EEG pada tumor intracranial
Pentingnya  pemeriksaan  EEG  pada  tumor  otak  ditegaskan  oleh  Walter, 

yang menyebutkan irama lambat  berfrekuensi  kurang dari  4 spd (irama delta). 
Irama delta ini umumnya terlihat fokal, karenanya dapat dipakai untuk menetukan 
lokalisasi  tumor.  Jaringan otak  sendiri  tidak  memberikan  lepas  muatan  listrik, 
gelombang-gelombang lambat yang dicatat oleh EEG berasal dari neuron-neuron 
disekitar tumor atau ditempat lain yang fungsinya terganggu secara langsung atau 
tidak langsung. Tomor otak tidak memberikan gambaran yang spesifik, kiranya 
rekaman serial adalah lebih bernilai dari pada rekaman tunggal.

Tomor  infra  tentorial  memberikan  gambaran  EEG yang  berbeda  dengan 
tomor supra tentorial. Gambaran karakteristik tumor infra tentorial adalah berupa 
perlambatan  sinusoidal  yang  ritmik  berfrekuensi  2-3  spd  atau  4-7  spd,  dapat 
bersifat terus menerus ataupun paroksismal.

Berbeda dengan tomor infra tentorial, tumor supra tentorial pada umumnya 
memberikan gambaran yang bersifat fokal teta maupun delta, sehingga penentuan 
lokalisasi lebih dimungkinkan. Kadang-kadang dapat pula ditemui gambar spike 
atau gelombang tajam yang fokal.

Suatu ketentuan yang banyak dianut tentang tumor otak mengatakan bahwa 
suatu EEG yang normal menyingkirkan sebesar 97% tumor kortikal dan sebesar 
90% tumor otak pada umumnya.



3. EEG pada lesi desak ruang lain
Secara EEG, abses otak memberikan gambaran yang sama dengan tumor : 

90-95% memperlihatkan aktivitas teta atau delta yang menyeluruh dengan focus 
frekuensi terendah diatas  daerah abses.  Fokus perlambatan  iniseringkali  sangat 
rendah sampai 0,3 spd dan bervoltase sangat tinggi sampai 500 mikrovolt.

Subdural hematom yang kronik 90% memperlihatkan EEG yang abnormal, 
sehingga  penemuan  EEG  yang  normal  menyingkirkan  kemungkinan  hematom 
secara cukup kuat.

4. EEG pada rudapaksa kepala
EEG berkorelasi  dengan hebat dan luasnya  rudapaksa kepala.  Commotio 

cerebri EEG umunya normal. Memar otak akut meperlihatkan penurunan voltase 
yang  diffuse,  diikuti  pembentukan  aktivitas  delta  bervoltase  rendah  yang 
menyeluruh.  Pada  area  kontusi  aktivitas  cepat  ditekan  dan  seringkali  ditemui 
asimetri dalam amplitude irama alfa. Setelah fase akut aktivitas delta relative akan 
terlokalisir  di  daerah  kontusi.  Setelah  kira-kira  2  minggu  terlihat  peninggian 
frekuensi dan penurunan voltase dari fokus delta tersebut. Dapat dilihat pula fokus 
spike  di  daerah  kontusi.  Pada  masa  penyembuhan  hiperventilasi  akan 
menimbulkan perlambatan umum sampai 30 hari setelah trauma.

5. EEG pada infeksi otak
Meningitis akut memberikan abnormalitas perlambatan yang difus berupa 

irama delta, baik pada bentuk purulent maupun serosa. Biasanya kelainan EEG 
berkaitan erat  dengan tingkat kesadaran individu.  Uatu perlambatan fokal yang 
timbul  pada  rekaman  ulangan  individu  dengan  meningitis  mungkin  sekali 
menandakan pembentukan abses.

Ensefalitis  memberikan  perlamabatn  umum,  biasanya  dengan  frekuensi 
yang  lebih  rendah  dari  meningitis.  Dapat  pula  terlihat  fokus  perlambatan  dan 
gelombang tajam.

6. EEG pada kelainan metabolic dan elektrolit
Hipoglikemia (<50 mg%) akan selalu memberikan kelainan  EEG berupa 

perlambatan,  yang  mulanya  bersifat  frontal  kemudian  juga  temporal.  Dengan 
makin  merendahnya  glukosa  darah  makin  banyak  dan  makin  tinggi  voltase 
aktivitas  delta  yang terlihat.  Setelah koma diabetikum,  perlambata menyeluruh 
dapat terlihat  2-3 minggu.

Pada  keadaan  koma  hepatikum,  dengan  makin  dalamnya  koma,  pada 
mulanya  terlihat  irama  teta  yang  difus  yang  makin  melambat  dengan  makin 
dalamnya koma. Koma yang moderat terlihat gambaran khas yang disebut  liver 
wave, yang dominant di daerah frontal. Gambaran ini mempunyai sifat  trifasik 
yaitu terdiri dari dua gelombang elektro negative dipisahkan oleh satu gelombang 
elektro positif  beramplitudo tinggi,  satu  atau lebih komponen dapat  berbentuk 
paku atau mirip paku.

C. Asuhan Keperawatan
Pada  umunya  pasien  yang  dirawat  pertama  kali  di  rumah  sakit  akan  mengalami 
kecemasan pada saat akan dilakukan pemeriksaan EEG, antara lain karena :
1. Pemeriksaan tersebut memakai alat yang canggih (komputerisasi)
2. Bagian yang diperiksa otak



3. Memerlukan persiapan-persiapan baik sebelum, selama dan setelah pemeriksaan 
yang melibatkan pasien

4. Tempat pemeriksaan tersebut bukan diruangan tempat pasien dirawat.
Jadi diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan adalah    :  Cemas berhubungan 
dengan kurang pengetahuan tentang      prosedur EEG
Intervensi Keperawatan :
Tujuan  perawat  melakukan  tindakan  keperawatan  adalah  mengurangi  rasa  cemas 
pasien yang akan melakukan test EEG, maka hal-hal yang perlu dilakukan perawat 
kepada pasien adalah mengatasi  penyebab dari  kecemasan pasien yaitu  kurangnya 
pengetahuan/informasi tentang prosedur EEG, adapun hal-hal yang perlu dijelaskan 
ke pasien yaitu :    
1.    Persiapan pasien

 Sebelum dilakukan  electroencephalogram ( EEG) agar berhenti  meminum 
obat tertentu ( seperti obat penenang ) karena  dapat mempengaruhi aktivitas 
elektrik dan hasilnya.

 Hindari  makanan  yang  mengandung  kafein  (  seperti  kopi,  teh,  cola,  dan 
coklat)  sedikitnya 8 jam sebelum test. Makanlah dalam porsi kecil  sebelum 
test,  sebab  gula  darah  rendah  (  hypoglycemia)  dapat  menghasilkan  test 
abnormal.

 Karena electroda terikat  dengan kulit  kepalamu,  maka rambut  harus bebas 
dari  minyak rambut, atau cairan yang mengandung obat kulit, dan sampolah 
rambut  serta  membilas  dengan  air  bersih  saat  mandi  sore  atau  pagi  hari 
sebelum di lakukan test.

 Tidur  dapat  mempengaruhi  hasil  EEG  maka  ushakan  agar  pasien  tidak 
tertidur  saat  dilakukan test,  jika anak-anak akan di  EEG coba untuk tidur 
sebentar tepat sebelum dilakukan test.

2. Pelaksanaan EEG
EEG  pada  umumnya  berlangsung  selama  2  jam.  Setelah  test,  pasien  boleh 
beraktivitas  seperti  biasa.  Pasien  dalam  posisi  tiduran  berbaring  pada  suatu 
tempat tidur atau relax di kursi dengan mata tertutup. Electroda EEG ditempelkan 
ke tempat berbeda di atas kepala dengan menggunakan suatu pasta lengket agar 
electroda dapat menempel. Electroda dihubungkan lewat kawat suatu mesin yang 
memperkuat  suara  dan arsip    aktivitas  dalam otak .  Arsip  aktivitas  elektrik 
sebagai rangkaian berbentuk ombak/keriting yang digambar oleh suatu baris pena 
pada  kertas  atau  sebagai  suatu  gambaran  pada  layar  komputer.  Coba  untuk 
tenang,  dengan  mata  tertutup  sepanjang  perekaman,  dan  yang  melakukan 
perekaman akan mengamati pasien secara langsung untuk memberi intruksi agar 
pasien :
 Bernafas  dengan  cepat  (  hyperventilasi).  Pada  umumnya  lama  pernapasan 

kurang lebih  20 x per menit.
 Melihat cahaya terang untuk rangsangan stroboscopic atau photic.
 Tidur,   Jika pasien tidak mampu untuk tertidur maka akan diberi suatu obat 

penenang, dengan tujuan untuk mengevaluasi masalahpada saat tidur. 
3. Bagaimana rasa saat dilakukan perekaman EEG

 Electroencephalogram  (  EEG)  adalah  suatu  pemeriksaan  tanpa  rasa  sakit 
sepanjang perekaman.



 Jika pasta digunakan untuk menempelkan electroda, sebagian pasta akan tetap 
menempel  di  rambut  pasien  setelah  test,  maka  rambut  harus  dicuci  agar 
bersih.  Jika  jarum  yang  digunakan  untuk  menempelkan  electrode  (tapi 
sekarang jarang digunakan) pasien akan merasakan suatu sensasi penusukan 
tajam seperti ketika mencabut rambut.  Jika electroda ditempatkan di dalam 
hidung  pasien,  pasien  akan  merasakan  sensasi  yang  menggelitik,  gelisah. 
Beberapa hari (kurang lebih 2 hari) akan merasakan sakit bekas tusukan yang 
ringan setelah test. 

 Jika  pasien  diminta  untuk  bernafas/meniup  dengan  cepat,  pasien  akan 
merasakan lightheaded atau kekebasan pada jari, reaksi ini normal. itu akan 
menghilang  dalam  beberapa  menit  setelah  pasien  mulai  bernafas  secara 
normal lagi.

4. Risiko :
 Electroencephalogram  (  EEG)  adalah  alat  perekam  yang  menghasilkan 

gelombang  elektris  yang  diproduksi  oleh  otak  yang  direkam,  dan  tidak 
dapat  memasuki  badan  pasien.  EEG  tidak  sama  dengan  electroshock 
(electroconvulsive therapy).

 Jika terjadi kejang pada pasien epilepsi maka hal ini karena dicetuskan oleh 
penyinaran [cahaya]  atau hyperventilasi  bukan karena alat  EEG, maka tim 
medis yang terlatih akan memberi pertolongan/perawatan selama perekaman 
berlangsung.

5. Hasil
 Gelombang alfa mempunyai frekwensi 8-12 siklus per detik. Gelombang alfa 

terlihat normal pada saat bangun dan mata tertutup (tidak tertidur).
 Gelombang  Beta  mempunyai  suatu  frekwensi  13-30  siklus  per  detik. 

Gelombang  ini  secara  normal  ditemukan  ketika  siaga  atau  menjalani 
pengobatan  tertentu,  seperti  benzodiazepines  atau  pengobatan 
anticonvulsants.

 Gelombang delta mempunyai suatu frekwensi kurang dari 3 siklus per detik. 
Gelombang secara normal ditemukan hanya pada saat sedang tidur dan  anak-
anak muda.

 Gelombang teta mempunyai  frekwensi 4-7 siklus per detik. Gelombang ini 
secara normal ditemukan hanya pada anak-anak atau selama tidur.

Tabel. Hasil EEG (Jan Nissl, 2006)
Normal  Orang dewasa yang terjaga,  EEG menunjukkan gelombang alfa 

lebih banyak dibanding dengan gelombang beta.
 Hasil  dua  sisi  otak  menunjukkan  pola  serupa  dari  aktivitas 

elektrik.
 Tidak ada gambaran gelombang abnormal dari aktivitas elektrik 

dan tidak ada gelombang yang lambat.
 Jika pasien dirangsang dengan cahaya  (photic) selama test maka 

hasil gelombang tetap normal.
Abnormal  Hasil dua sisi otak menunjukkan pola tidak serupa dari aktivitas 

elektrik.
 EEG  menunjukkan  gambaran  gelombang  abnormal  yang  cepat 

atau  lambat,  hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  tumor  otak, 
infeksi/peradangan,  injuri, strok, atau epilepsi. Ketika seseorang 
mempunyai epilepsi dengan pemeriksaan EEG ini bisa diketahui 
daerah otak bagian mana yang aktivitas listriknya tidak normal. 



Namun pemeriksaan EEG saja tidak cukup, sebab EEG diambil 
selalu  pada  saat  tidak  ada  serangan  kejang  bukan  pada  saat 
serangan,  karena  tidak  mungkin orang yang sedang mengalami 
serangan  epilepsi  dibawa ke rumah sakit  untuk diperiksa  EEG. 
Maka, pemeriksaan EEG harus ditunjang oleh pemeriksaan otak 
itu sendiri,  yaitu  melihat  gambaran  otaknya  dengan  teknik foto 
Magnetic Resonance Imaging (MRI). Jadi EEG dengan sendirinya 
tidak cukup untuk  mendiagnosa penyakit neurology tetapi perlu 
dengan pemeriksaan yang lain.

 Berbagai  keadaan  dapat  mempengaruhi  gambaran  EEG.  EEG 
yang  abnormal  dapat  disebabkan  kelainan  di  dalam otak  yang 
tidak  hanya  terbatas  pada  satu  area  khusus  di  otak,  misalnya 
intoksikasi  obat,  infeksi  otak  (ensefalitis),  atau  penyakit 
metabolisme (Diabetik ketoasidosis).

 EEG  menunjukkan  grlombang  delta  atau  gelombang  teta  pada 
orang dewasa yang   terjaga.  Hasil  ini   menandai  adanya  injuri 
otak.

 EEG tidak  menunjukkan  aktivitas  elektrik  di  dalam otak  (  a  “ 
flat/” atau “ garis lurus” ). Menandai fungsi otak telah berhenti, 
yang  mana   pada  umumnya  disebabkan  oleh  tidak  adanya 
(penurunan)  aliran  darah  atau  oksigen  di  dalam  otak.  Dalam 
beberapa  hal,  pemberian  obat  penenang  dapat  menyebabkan 
gambaran  EEG flat.  Hal ini juga dapat dilihat di  status epilepsi 
setelah pengobatan diberikan. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil test
 Kelebihan bergerak (kepala, badan, mata, atau lidah).
 Ketidakmampuan untuk bekerja sama 
 Ketenangan
 Obat-oabatan (antiepilepsi, penenang, dan obat tidur).
 Tidak sadar akibat obat-obatan atau hypothermia
 Rambut yang kotor, berminyak, atau pemakaian hairspray 

D. Kritik
1. Pada saat dilakukan perekaman EEG pasien dapat mengalami kegelisahan karena 

waktu  yang  lama,  tempat  yang  asing,  alat-alat  yang  menempel  di  otak  dll, 
sehingga akan mempengaruhi hasil EEG, untuk itu perlu didampingi dan diberi 
penjelasan agar pasien tenang sehingga hasilnya sesuai yang diharapkan.

2. Pada  pasien  dengan  epilepsi  pemeriksaan  EEG saja  tidak  cukup,  sebab  EEG 
diambil  selalu  pada saat tidak ada serangan kejang bukan pada saat serangan, 
karena tidak mungkin orang yang sedang mengalami serangan epilepsi dibawa ke 
rumah sakit untuk diperiksa EEG. Maka, pemeriksaan EEG harus ditunjang oleh 
pemeriksaan otak itu sendiri, yaitu melihat gambaran otaknya dengan teknik foto 
Magnetic  Resonance  Imaging  (MRI),  sebab  MRI  merupakan  satu  teknik 
pencitraan otak yang memungkinkan dapat melihat secara rinci seluruh bagian-
bagian otak, apakah ada kelainan atau tidak.

3. Suatu electroencephalogram ( EEG) bukanlah suatu test yang sangat mudah tetapi 
perlu ketelitian dan pengalaman sebab salah satu contah saja ada sebagian orang 
yang  tidak  menderita  epilepsi  tetapi  EEG abnormal,  dan sebagian  orang yang 
mempunyai  epilepsi mempunyai  EEG normal.  Jika epilepsi  dicurigai dan hasil 
EEG  normal  tetapi  berdasarkan  gejala  dan  keluhan  menunjukkan  diagnosa 
epilepsi maka boleh mengulangi EEG lebih dari sekali.



4. Perhatikan  factor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  hasil  EEG  misalnya 
perubahan  tahap-tahap  tidur,  usia,  stimulus  visual,  auditorik  dan  olfaktorik, 
tekanan, trauma emosional, dll.

5. Simpanlah hasil perekaman EEG (arsip) agar dapat dilihat ulang apa yang terjadi 
tepat sebelum, selama, dan benar setelah suatu perekaman, sehingga secara tepat 
dapat  mengidentifikasi area spesifik dari kelainan otak. 

E. Rencana Aplikasi di Klinik
Alat EEG pada rumah sakit - rumah sakit besar hampir semua ada. Pasien yang akan 
dilakukan  prosedur  tersebut  harus  benar-benar  siap  mengikuti  prosedur  (fisik  dan 
mental) agar perekaman tersebut tidak sia-sia dan sesuai harapan sehingga hasilnya 
memuaskan.  Untuk  mencapai  hasil  yang  optimal  tersebut  pasien  harus  diberi 
penjelasan mengenai prosedur tersebut oleh tim medis yang ada. Adapun hal-hal yang 
perlu diberitahukan kepada pasien adalah sebagai berikut :
1. Sebelum Prosedur

 Jelaskan prosedur kepada pasien dan beri kesempatan untuk bertanya tentang 
prosdur EEG

 Beri tahu pasien bahwa pasien akan diminta untuk tanda tangan  persetujuan 
ijin melakukan prosedur EEG dan anjurkan untuk membaca Format secara 
hati-hati dan bertanya apabila ada sesuatu  yang tidak jelas.

 Anjurkan pasien  untuk  mencuci  rambut  dengan  sampo  sebelum dilakukan 
perekaman EEG tetapi tidak menggunakan hairspray atau 'gel'  atau minyak 
rambut.

 Hentikan  menggunakan  pengobatan  yang  bertentangan  dengan  test,  misal 
obat penenang.

 Hindari  mengkonsumsi  makanan yang mengandung kafein untuk 8-12 jam 
sebelum test.

 Beritahu  untuk  tidur  malam  sesuai  prosedur,  misal  : malam  sebelumnya, 
orang dewasa tidak boleh tidur lebih dari 4 atau 5 jam, dan anak-anak tidak 
lebih dari 5-7 jam. 

 Hindari puasa malam sebelum prosedur, karena gula darah yang rendah dapat 
mempengaruhi hasil EEG.

 Didasarkan kondisi fisik pasien. 
2. Selama Prosedur

 Pasien agar relax 
 Antara 8-20 electroda akan menempel  di  kulit  kepala  pasien dengan suatu 

pasta khusus, atau suatu kopiah berisi electroda akan digunakan.
 Pasien akan diminta untuk menutup mata , relax, dan tenang.
 Ketika perekaman mulai pasien dalam keheningan selama perekaman. Pasien 

akan dimonitor melalui suatu ruangan tertentu untuk mengamati pergerakan 
yang dapat menyebabkan suatu pembacaan tidak akurat, seperti menelan atau 
mengejapkan  mata.  Perekaman  akan  dihentikan  pada  waktu  tertentu  dan 
pasien akan dibiarkan beristirahat atau memposisikan kembali.

 Setelah awal  perekaman dilakukan pada posisi diam, pasien mungkin  akan 
diuji  dengan  berbagai  stimuli  untuk  menghasilkan  aktivitas  yang  tidak 
muncul saat beristirahat. Sebagai contoh, pasien diminta untuk bernafas cepat 
untuk tiga menit, atau disinari cahaya terang. 



 Jika  pasien  sedang  dievaluasi  untuk  suatu  “sleep  disorder“,  EEG  akan 
dilakukan saat pasien tertidur.

3. Sesudah Prosedur
 Setelah selesai test, electroda akan di lepas dan pasta electroda akan dicuci 

bersih dengan air hangat. Pasien dianjurkan mencuci rambut dengan sampo.
 Kulit  kepala  akan   merah  akibat  penempatan  electroda,  tetapi  ini  akan 

menghilang dalam beberapa jam.
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