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ABSTRAK 

ASUHAN KEPERAWATAN LANSIA DENGAN PASCA STROKE 

DIPANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI 

SAMARINDA 

 

Pendahuluan : Stroke merupakan defisit (gangguan) fungsi sistem saraf yang 

terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Stroke 

terjadi akibat gangguan pembuluh darah di otak. Gangguan peredaran darah dapat 

tersumbatnya pembuluh darah di otak. Otak yang seharusnya mendapat pasokan 

oksigen ke otak akan memunculkan kematian sel saraf (neuron). Gangguan fungsi 

otak ini akan memunculkan gejala stroke.Pada Data Riskasdes, terjadi kenaikan 

frekuensi penderita Hipertensi. Pada tahun 2013 penderita Stroke tercatat 

sebanyak 7% dan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 10,3 %. Sehingga pada kurun 

waktu 5 tahun terjadi peningkatan sebanyak 3,3%.  

Metode: penulis menggunakan metode deskriptif dengan bentuk studi kasus 

dengan melakukan pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, pelaksanaan keperawatan dan 

evaluasi keperawatan.   

Hasil dan Pembahasan : ada beberapa masalah yang sama ditemukan pada klien 

1 dan klien 2 seperti gangguan mobilitas fisik, defisit pengetahuan dan resiko 

jatuh. Sedangkan masalah yang hanya ditemukan pada klien 1 adalah harga diri 

rendah situasional dan gangguan komunikasi verbal. 

Kesimpulan dan Saran: Saat melakukan asuhan keperawatan, ada beberapa 

masalah keperawatan yang teratasi seperti defisit pengetahuan dan resiko jatuh, 

hal tersebut dapat terjadi karena klien mampu mengikuti tindakan sesuai prosedur. 

Dan studi kasus ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan asuhan 

keperawatan lansia dengan Pasca Stroke. 

Kata kunci: Asuhan Keperawatan, Lansia, Stroke 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stroke merupakan gangguan yang sering mengenai lansia,dimana 

kejadian stroke makin meningkat seiring bertambahnya usia,penyakit ini 

sering menyebabkan kematian dan disabilitas (cacat) di dunia. Peningkatan 

kejadian ini menjadi masalah kesehatan yang besar pada populasi yang 

semakin menua. Penyakit ini bisa di sebabkan oleh tekanan darah tinggi yang 

sering di derita lansia dan menjadi salah satu faktor pencetus terjadinya stroke 

(William,2014).  

Stroke merupakan gangguan peredaran darah otak yang menyebabkan 

defisit neurologis mendadak sebagai akibat iskemia atau hemoragi saraf otak. 

Istilah stroke biasanya di gunakan secara spesifik untuk menjelaskan infak 

serebrum (Amin, 2015). Gangguan syaraf tersebut menimbulkan gejala antara 

lain: kelumpuhan wajah atau anggota badan, bicara tidak lancar, bicara tidak 

jelas (pelo), mungkin perubahan kesadaran, gangguan penglihatan, dan lain-

lain. Upaya yang dapat di berikan kepada lansia dengan stroke adalah asuhan 

keperawatan secara komprehensif termasuk upaya pemulihan dan rehabilitasi 

dalam jangka lama, bahkan sepanjang sisa hidup pasien (Yastroki, 2012) 

Menurut WHO (2014)stroke ditandai adanya tanda-tanda klinik yang 

berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak fokal dengan gejala-gejala 
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yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan kematian 

tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain veskuler. Menurut American 

Heart Assosiation (AHA,2015),angka kejadian stroke pada seseorang dengan 

usia 60-79 tahun yang menderita stroke pada perempuan 5,2% dan laki-laki 

sekitar 6,1%, Prevelansi pada usia lanjut semakin meningkat dan bertambah 

setiap tahunnya dapat dilihat dari usia seorang 80 tahun keatas dengan angka 

kejadian stroke pada laki-laki sebangyak 15,8% dan pada perempuan 

sebanyak 14%,Prevalensi angka kematian yang terjadi di Amerika di 

sebabkan oleh stroke dengan populasi 100.000 pada perempuan sebanyak 

27,9% dan pada laki-laki sebanyak 25,8%, sedangkan di Negara Asia angka 

kematian yang diakibatkan oleh stroke pada perempuan sebanyak 30% dan 

pada laki-laki sebanyak 33,5% per 100.000 populasi (AHA, 2015).  

Menurut WHO (World Health Organization, 2012) angka kematian 

akibat stroke sebesar 51% di seluruh dunia di sebabkan oleh tekanan darah 

tinggi. Selainitu, di perkirakan sebesar 16% kematian stroke di sebabkan 

karena tingginya kadar glokosa. Di Indonesia sendiri menunjukan bahwa 

jumlah penderita stroke terus meningkat seiring dengan bertambahnya umur. 

Kasus tertinggi yang terdiagnosis tenaga kesehatan yaitu pada usia 75 tahun 

keatas (43,1) dan terendah pada kelompok usia 15-24 tahun yaitu sebesar 

0,2% (Kemenkes RI, 2017). 

Jumlah penderita penyakit stroke di Indonesia tahun 2013 berdasarkan 

diagnosis tenaga kesehatan (Nakes) diperkirakan sebanyak 1.236.825 orang 

(7,0‰) (Infodatin, 2013).Di Indonesia menurut Riskesdas tahun 2018 



3 

 

 

prevelensi stroke meningkat dari awalnya tahun 2013 yang hanya 7% 

penderita stroke pada tahun 2018 menjadi 10,9% penduduk Indonesia yang 

mengalami stroke. 

Daerah Kalimantan Timur tercatat 0,8% kasus stroke terdiagnosis 

dokter dan 0,1% menunjukan tanda dan gejala Stroke. Pada tahun 2017 angka 

kematian Stroke di Kalimantan Timur berjumlah 125 orang laki-laki dan 95 

perempuan (Dinkes Kaltim,2018). Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 

2018, Kalimantan Timur berada di posisi pertama dengan jumlah 14,7  0/0, 

kemudian di posisi kedua ditempati oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

ketiga oleh Sulawesi Utara.  

Menurut data tabulasi dari praktik mahasiswa Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Kalimantan Timur di panti sosial Tresna Wardha Nirwana Puri 

Samarinda pada bulan November 2018 total lansia berjumlah 86 orang yang 

terdiri dari 48 orang laki-laki dan 38 orang perempuan, yang tercatat memiliki 

riwayat stroke berjumlah 7 orang atau sekitar (14%). 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis ingin mendapatkan 

gambaran pelaksanaan “´Asuhan Keperawatan pada lansia dengan pasca 

stroke di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah pada studi 

kasus ini yaitu : “Bagaimanakah Asuhan Keperawatan pada lansi adengan 

pasca stroke di Panti Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda? ” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mampu melakukan Asuhan Keperawatan lansia dengan pasca stroke di 

Panti sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Melakukan pengkajian pada lansia dengan pasca stroke di panti sosial 

Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pada lansia dengan pasca stroke 

di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

1.3.2.3 Menyusun perencanaan keperawatan pada lansia dengan pasca stroke 

di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

1.3.2.4 Melakukan implementasi pada lansia dengan pasca stroke di Panti 

Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

1.3.2.5 Melakukan evaluasi pada lansia dengan pasca stroke di Panti Tresna 

Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

1.4 Manfaat penulisan 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Menambah wawasan penulis dalam hal melakukan studi kasus tentang 

asuhan keperawatan gerontik dengan masalah pasca Stroke. 
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1.4.2 Bagi tempat penelitian 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi yang di perlukan dalam 

pelaksanaan praktek pelayanan keperawatan khususnya di bidang 

keperawatan gerontik 

1.4.3 Bagi perkembangan ilmu keperawatan 

Hasil penulisan ini di harapkan dapat memberikan informasi di bidang 

keperawatan tantang asuhan keperawatan gerontik pada pasien pasca 

Stroke. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Stroke 

2.1.1 Definisi Stroke 

Stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan di 

peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak, 

sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian 

(fransisca, 2012). Stroke adalah gangguan peredaran darah otak yang 

menyebabkan defisit neurologis mendadak sebagai akibat iskemia atau 

hemoragi sirkulasi saraf otak (Amin, 2015). 

2.1.2 Klasifikasi 

Menurut Septi Shinta (2011) Stroke di kelompokkan menjadi dua 

yaitu StrokeIskemik(Non Hemorgik) dan Stroke Hemoragik. 

2.1.2.1 Stroke Iskemik (Non Hemoragik) 

Terjadi apabila salah satu cabang dari pembuluh darah otak 

mengalami penyumbatan, sehingga bagian otak yang seharusnya 

mendapatkan suplai darah dari cabang pembuluh darah tersebut akan mati 

karena tidak mendapatkan suplai oksigen dan aliran darah. 

1) Stroke Trombotik yaitu proses terbentuknya thrombus yang membuat 

penggumpalan 

2) Stroke embolik yaitu tertutupnya pemuluh darah arteri oleh bekuan darah 
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3) Hipoperfusion sistemik yaitu berkurangnya aliaran darah ke seluruh 

bagian tubuh karena adanya gangguan denyut jantung. 

2.1.2.2 Stroke Hemoragik 

Terjadinya karena pecah pembuluh darah di otak terkait dengan 

terjadinya peningkatan tekanan darah akibat gesekan dari darah yang 

mengalir penderita hipertensi yang bisa menyebabkan pecahnya pembuluh 

darah. 

2.1.3 Etiologi 

Stroke di bagi menjadi dua jenis yaitu Stroke iskemik dan Stroke 

hemorogik. 

2.1.3.1 Stroke iskemik atau Non hemoragik yaitu tersumbatnya pembuluh 

darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau seluruhan 

terhenti. 80% adalah Stroke iskemik. 

1) Stroketrombotik : proses terbentuknya trombus yang menyebabkan 

penggumpalan. 

2) Strokeembolik : tertutupnya pembuluh arteri oleh bekuan darah. 

3) Hipoperfusion embolik : berkurangnya aliran darah keselurh bagian 

tubuh karena adanya gangguan denyut jantung. 

2.1.3.2 Stroke yang di sebebkan oleh pecahnya pembuluh darah otak. 

Hampir 70% kasus Stroke hemoragik terjadi pada penderita hipertensi. 

Stroke hemoragik terbagi menjadi 2 jenis yaitu : 

1) Hemoragik intra serebral : perdarahan yang terjadi di dalam jaringan otak. 
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2) Hemoragik subaraknoid : perdarahan yang terjadi pada ruang subaraknoid 

(ruang sempit antara permukaan otak dan selaput yang menutupi otak) 

(Amin,2015). 

2.1.4 Manifestasi Klinis 

Menurut Amin (2015) manifestasi klinis yang ada pada penderita 

Stroke yaitu mengalami kelemahan dan kelumpuhan, tiba-tiba hilang rasa 

kepekaan, bicara pelo atau cadel, gangguan bicara, gangguan penglihatan, 

mulut mencong atau tidak simetris ketika menyeringai, gangguan daya ingat, 

nyeri kepala hebat, vertigo, penurunan kesadaran, proses kencing terganggu 

dan mengalami gangguan fungsi otak. 

2.1.5 Patofisiologi 

Faktor pencetus dari Stroke seperti hipertensi,Dm,penyakit jantung 

dan beberapa faktor lain seperti merokok, stress, gaya hidup yang tidak baik 

dan beberapa faktor seperti obesitas dan kolestrol yang meningkat dalam 

darah dapat menyebabkan penimbunan lemak atau kolestrol yang meningkat 

dalam darahdikarenakan ada penimbunan tersebut, pembuluh darah menjadi 

infark dan iskemik. Dimana infark adalah kematian jaringan dan iskemik 

adalah kekurangan suplai O2.Hal tersebut dapat menyebabkan arterosklerosis 

dan pembuluh darah menjadi kaku.Arterosklerosis adalah penyempitan 

pembuluh darah yang mengakibatkan pembekuan darah di cerebral dan 

terjadi lah Stroke non hemoragik.Pembuluh darah menjadi kaku, 

menyebabkan pembuluh darah mudah pecah dan mengakibatkan Stroke 

hemoragik. 
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Dampak dari Stroke non hemoragik yaitu suplai darah kejaringan 

cerebral non adekuat dan dampak dari Stroke hemoragik terdapat peningkatan 

tekanan sistemik.Kedua dampak ini menyebabkan perfusi jaringan cerebral 

tidak adekuat.Pasokan Oksigen yang kurang membuat terjadinya vasospasme 

arteri serebral dan aneurisma. Vasospasme arteri serebral adalah penyempitan 

pembuluh darah arteri cerebral yang kemungkinan akan terjadi gangguan 

hemisfer kanan dan kiri dan terjadi pula infark /iskemik di arteri tersebut yang 

menimbulkan masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik. Aneurisma 

adalah pelebaran pembuluh darah yang disebabkan oleh otot dinding di 

pembuluh darah yang melemah hal ini membuat di arachnoid (ruang antara 

permukaan otak dan lapisan yang menutupi otak) dan terjadi penumpukan 

darah di otak atau disebut hematoma kranial karena penumpukan otak terlalu 

banyak, dan tekanan intra kranial menyebabkan jaringan otak berpindah/ 

bergeser yang dinamakan herniasi serebral. 

Pergeseran itu mengakibatkan pasokan oksigen berkurang sehingga 

terjadi penurunan kesadaran dan resiko jatuh. Pergeseran itu juga 

menyebabkan kerusakan otak yang dapat membuat pola pernapasan tak 

normal (pernapasan cheynes stokes) karena pusat pernapasan berespon 

erlebhan terhadap CO2 yang mengakibatkan pola napas tidak efektif dan 

resiko aspirasi (Amin, 2015). 

2.1.6 Komplikasi 

Menurut (Smeltzer & bare,2010) komplikasi Stroke meliputi hipoksia 

serebral, penurunan aliran darah serebral dan embolisme serebral. 
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1) Hipoksia serebral. 

Fungsi otak bergantung pada ketersediaan oksigen yang dikirimkan 

kejaringan.Hipoksia serebral diminimalkan dengan pemberian oksigenasi 

yang ade kuat ke otak. Pemberian oksigen berguna untuk mempertahankan 

hemoglobin serta hematokrit yang akan membantu dalam mempertahankan 

oksigenasi jaringan. 

2) Penurunan aliran darah serebral 

Aliran darah serebral bergantung pada tekanan darah, curah jantung, 

dan integrasi pembuluh darah serebral.Hidrasi adekuat cairan intravena, 

memperbaiki aliran darah dan menurunkan viscositas darah.Hipertensi atau 

hipotensi perlu di hindari untuk mencegah perubahan pada aliran darah 

serebral dan potensi meluasnya area cidera. 

3) Embolisme serebral 

Terjadi setelah imfak miokard atau vibrilasi atrium. Embolise akan 

menurunkan aliran darah ke otak dan selanjutnya akan menurunkan aliran 

darah ke serebral. Distritmia dapat menimulkan curah jantung tidak 

konsisten, distritmia dapat menyebabkan embolus serebral dan harus segera 

di perbaiki. 

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang  

Menurut Lukman, Nurna, (2012) pemeriksaan yang dapat dilakukan 

pada lansiaStroke sebagai berikut : 
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1) Angiografi Serebral 

Membantu menentukan penyebab Stroke secara spesifik misalnya 

pertahanan atau sumbatan arteri. 

2) Scan Tomografi Komputer (CT-Scan) 

Mengetahui adanya tekanan normal dan adanya thrombosis, emboli 

serebral, dan tekanan normal dan adanya thrombosis, emboli serebral, dan 

tekanan intracranial (TIK).Peningkatan TIK dan cairan yang mengandung 

darah menunjukan adanya perdarahan subarakhnoid dan perdarahan 

intracranial. Kadar protein total meningkat, beberapa kasus thrombosis 

disertai proses inflamasi. 

3) Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

Menunjukan daerah infark, perdarahan, malformasi arteriovena (MAV). 

4) Ultrasonografi Doppler (USG doppler) 

Mengidentifikasi penyakit arteriovena (masalah sistem arteri karotis atau 

aliran darah timbulnya plak dan arteriosklerosis). 

5) Elektroensefalogram (EEG) 

Mengidentifikasi masalah pada gelombang otak dan memperlihatkan 

daerah lesi yang spesifik. 

6) Sinar tengkorak 

Menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pienal daerah yang 

berlawanan dari massa yang meluas, klasifikasi karotis interna terdapat 

pada thrombosis serebral; klasifikasi parsial dinding aneurisma pada 

perdarahan subarachnoid. 
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7) Pemeriksaan laboratorium rutin  

Berupa cek darah, Gula darah, Urine, Cairan serebrospinal, AGD, 

Biokimia dara dan elektrolit. 

2.1.8 Penatalaksanaan  

Penderita Stroke sejak mulai sakit pertama kali dirawat sampai 

proses rawat jalan di luar rumah sakit, memerlukan perawatan dan 

pengobatan terus menerus sampai optimal dan mencapai keadaan fisik 

maksimal. Pengobatan pada Stroke non hemoragik dibedakan menjadi: 

1) Pengobatan umum 

Untuk pengobatan umum ini dibedakan menjadi 5B , yaitu : 

(1) Breathing 

Harus dijaga agar jalan nafas bebas dan fungsi paru-paru cukup 

baik.Fungsi paru sering terganggu karena curah jantung yang kurang, maka 

jantung harus dimonitor dengan seksama. Pengobatan dengan oksigen hanya 

perlu jika kadar oksigen dalam darah berkurang. 

(2) Blood 

- Tekanan darah 

Tekanan darah dijaga agar tetap cukup tinggi untuk mengalirkan darah ke 

otak.Pada fase akut pada umumnya tekanan darah meningkat dan secara 

spontan akan menurun secara gradual. Pengobatan hipertensi pada fase akut 

dapat mengurangi tekanan perfusi yang justru menambah iskemik lagi. 
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- Komposisi darah 

Kadar Hb dan glukosa harus di jaga cukup baik untuk metabolisme 

otak.Bila terdapat polisitemia harus di lakukan hemodilusi. Pemberian infuse 

glukosa harus di hindari karena akan menambah terjadinya asidosis di daerah 

infark yang mempermudah terjadinya edem dan karena hiperglikemia 

menyebabkan perburukan fungsi neurologis dan keluaran. Keseimbangan 

elektrolit harus di jaga. 

- Bowel 

Defekasi dan nutrisi harus di perhatikan. Hindari terjadinya obstipasi 

karena akan membuat lansia gelisah. Nutrisi harus cukup, bila perludiberikan 

melalui nasogastic tube 

- Bladder 

Miksi dan balance cairan harus di pehatikan. Jangan sampai terjadi 

retensio urine. Bila terjadi inkontinensia, untuk laki-laki harus di pasang 

kondom kateter,kalau wanita harus di pasang kateter tetap 

- Brain 

Edema otak dan kejang harus di cegah dan di atasi.Bila terjadi edema 

otak, dapat di lihat dari keadaan penderita yang mengantuk, adanya 

bradikardiatau denganpemeriksaanfunduskopi, dapat di berikan manitol. 

Untuk mengatasi kejang-kejang yang timbul dapat di 

berikandiphenylhydantion atau carbamazepine 
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2) Pengobatan khusus 

Pada fase akut pengobatan di tujukan untuk membatasi kerusakan otak 

semaksimal mungkin agar kecatatan yang di timbulkan menjadi seminimal 

mungkin.Untuk daerah yang mengalami infark, kita tidak bisa berbuat 

banyak, yang penting adalah menyelamatkan daerah di sekitar infark yang di 

sebut daerah penumbra.Neuron-neuron di daerah penumbra ini sebenarnya 

masih hidup, akan terapi tidak dapat berfungsi oleh karena aliran darahnya 

tidak adekuat. Daerah inilah yang harus di selamatkan agar dapat berfungsi 

kembali.Untuk keperluan tersebut maka aliran darah tersebut harus di 

perbaiki. 

Menurut hukum hagen-poisseuille, viskositas darah memegang peranan 

penting. Viskositas darah di pengaruhi oleh:  

(1) Hematokrit 

(2) Plasma fibrinogen 

(3) Rigiditas eritrosit 

(4) Agregasi trombosit 

3) Terapi farmakologi 

(1) Trombolisis  

Satu-satunya obat yang di akui FDA sebagai standar adalah pemakaian r-

TPA ( recombinant- Tissue plasminogen Activitor) yang di berikan pada 

penderita Stroke iskemik dengan syarat tertentu baik i.v maupun arterial 

dalam waktu kurang dari 3 jam setelah onset Stroke. 
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(2) Antikoagulan 

Obat yang di berikan adalah heparin atau heparinoid (fraxiparine).Efek 

antikoagualan heparin adalah inhibisi terhadap faktor koagulasi dan 

mencegah atau memperkecil pembentukan fibrin dan propagasi 

trombus.Antikoagulasia mencegah terjadinya gumpalan darah dan embolisasi 

trombus.Antikoagulansia mencegah terjadinya gumpalan darah dan emboisasi 

trombus.Antikoagulansia masih sering di gunakan pada penderita Stroke 

dengan kelainan jantung yang dapat menimbulkan embolus. 

(3) Anti agregasi trombosit  

Obat yang di pakai untuk mencegah penggumpalan sehingga mencegah 

terbentuknya trombus yang dapat menyumbat pembuluh darah.Obat ini dapat 

digunakan pada TIA. Obat yang banyak digunakan adalah asetosal (aspirin) 

dengan dosis 40mg-1,3 gram/hari. Akhir-akhir ini di gunakan tiklodipin 

dengan dosis 2 x 250 mg. 

(4) Neuroprotektor 

Mencegah dan memblok proses yang menyebabkan kematia sel-sel 

terutama di daerah penumbra. Berperan dalam menginhibisi dan mengubah 

reverbilitas neuronal yang tergangguakibat ischemic cascade.Obat-obat ini 

misalnya puracetam, citikolin, nimodipin, pentoksifilin. 

(5) Anti edema 

Obat anti edema otak adalah cairan hiperosmolar , missalnya manitol 

20%, larutan gliserol 10%. Pembatas cairan juga dapat membantu.Dapat pula 

menggunakan kortikosteroid. 
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4) Terapi Non farmakologi 

(1) Terapi menggenggam bola 

 Terapi ini berpengaruh untuk meningkatkan kekuatan otot pada 

ekstermitas atas, sehingga dapat terjadi peningkatan pada kekuatan 

otot.Terapi ini juga pernah di teliti oleh Chaidir &Zuardi (2014) di RSSN 

Bukit Tinggi. 

(2) Latihan keterampilan motorik 

 Latihan-latihan ini dapat membantu meningkatkan kekuatan dan 

koordinasi otot lansia kembali.Biasanya orang yang melakukan terapi ini 

adalah orang yang otot lidahnya melemah. Terapi ini bias memperkuat otot 

lansia untuk berbicara atau menelan. 

(3) Terapi mobilitas 

 Alat bantu dalam terapi mobilitas itu alat bantu berjalan, tongkat, kursi 

roda, atau penahan pergelangan kaki. Penyangga pergelangan kaki dapat 

menstabilkan dan memperkuat pergelangan kaki lansia untuk membantu 

mendukung berat badan lansia saat lansia belajar berjalan kembali. 

(4) Terapi constraint induced 

Terapi ini di lakukan oleh anggota tubuh lain yang tidak terkena dampak 

dari kondisi ini. Anggota tubuh yang tidak terkena harus membantu anggota 

tubuh lain untuk meningkatkan fungsinya. Terapi stroke ini kadang-kadang di 

sebut terapi penggunaan paksa. 
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(5) Terapi Range of motion (ROM) 

Latihan dan perawatan ini bertujuan untuk mengurang kekegangan oto 

(kelenturan) dan membantu lansia mendapatkan kembali gerak tubuh yang 

lentur. 

2.2 Konsep Dasar Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Pengkajian 

2.2.1.1 Identitas Diri 

Untuk mengetahui identitas lansia, yang biasanya meliputi, nama, umur, 

jenis kelamin, agama, suku bangsa, status perkawinan, pendidikan terakhir, 

aktifitas keluarga, perkerjaan sebelumnya, alamat sebelumnya, tanggal 

pengkajian, riwayat penyakit, genogram, dan status kesehatan saat ini. 

2.2.1.2 Riwayat keluarga  

Menggambarkan  silsilah keluarga dengan tiga generasi. 

2.2.1.3 Riwayat pekerjaan 

Menjelaskan tentang pekerjaan lansia sebelum mengalami serangan 

Stroke dan menjelaskan pekerjaan saat ini 

2.2.1.4 Riwayat lingkungan hidup 

Menggambarkan lingkungan hidup lansia seperti tipe rumah, jumlah 

kamar, jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah. 

2.2.1.5 Riwayat rekreasi 

Menjelaskan tentang penggunaan waktu luang lansia 

2.2.1.6 Sumber / system pendukung 
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Meliputi perawat, dokter, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya. 

2.2.1.7 Deskripsi harian khusus kebiasaan ritual sebelum tidur 

Menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan lansia sebelum tidur. 

2.2.1.8 Status kesehatan saat ini 

Menjelaskan tentang kondisi kesehatan 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang 

lalu dan keluhan yang masih dirasakan hingga saat ini. Riwayat penggunaan dan 

pemakaian obat, siapa yang memberikan resep obat dan kelengkapan status 

imunisasi lansia serta makanan dan minuman apa yang harus dihindari dan 

dikonsumsi agar Stroke tidak bertambah parah. 

2.2.1.9 Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik adalah suatu proses memeriksa tubuh dan fungsinya 

dari ujung kepala sampai ujung kaki (head to toe) untuk menemukan adanya 

tanda-tanda dari suatu penyakit. Pemeriksaan fisik biasanya menggunakan 

teknik seperti inpeksi (melihat), auskultasi (mendengar), palpasi (meraba), dan 

perkusi (mengetuk). 

Pada pemeriksaan kepala dan leher meliputibentuk kepala, kulit kepala, 

tulang kepala, jenis rambut, warna rambut, pola penebaran rambut, kelainan, 

struktur wajah, warna kulit.kemudian pemeriksaan pada mata 

meliputikelengkapan dan kesimetrisan, kelopak mata/palpebral, kornea mata, 

konjungtiva dan sclera, pupil dan iris, ketajaman penglihatan/visus, tekanan bola 

mata dan kelainan yang ada pada mata. 

Kemudian pada hidung meliputi cuping hidung,  lubang hidung, tulang 

hidung dan septum nasi.Pada telinga meliputi bentuk telinga, ukuran telinga, 
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ketegangan telinga, lubang telinga, ketajaman pendengaran menggunakan test 

weber, rinne dan swabach. 

Pada mulut dan faring meliputi keadaan bibir, keadaan gusi dan gigi, 

keadaan lidah, palatum atau langit-langit dan orofaring.Kemudian pada leher 

meliputi posisi trachea, tiroid, suara, kelenjar lympe, vena jugularis dan denyut 

nadi karotis. 

Pemeriksaan payudara dan ketiak meliputi ukuran dan bentuk payudara, 

warna payudara dan aerola, axilla dan clavicula serta kelainan-kelainan lainnya 

pada ketiak dan payudara. Pemeriksaan thoraks/dada/tulang belakang meliputi 

inspeksi (bentuk thoraks dan penggunaan otot bantu pernafasan), palpasi (vocal 

premitus), perkusi dada dan auskultasi (suara nafas, suara ucapan dan suara 

nafas tambahan). 

Pemeriksaan jantung meliputi inspeksi dan palpasi jantung, perkusi 

batas jantung (basic jantung, pinggang jantung, apeks jantung).Auskultasi pada 

jantung (bunyi jantung 1, bunti janutng 2, bunyi jantung tambahan, 

bising/murmur dan frekuensi bunyi jantung). 

Pemeriksaan abdomen saat inspeksi meliputi bentuk abdomen, 

benjolan/massa, dan bayangan pembu;uh darah. Saat auskultasi adalah 

mendengarkan bising atau peristaltic usus.Saat palpasi meliputi nyeri tekan, 

benjolan/massa, pembesaran hepar, lien dan titik Mc. Burney.Saat perkusi 

meliputi suara abdomen dan pemeriksaan asites abdomen. 

Pemeriksaan kelamin dan sekitarnya pada anus dan perineum meliputi 

pubis, meatus uretra dan kelainan lainnya.Sedangkan pada anus dan perineum 
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meliputi lubang anus, kelainan pada anus dan keadaan perineum.Pemeriksaan 

muskuluskeletal meliputi kesimetrisan otot, emeriksaan oedema, kekuatan otot 

dan kelainan punggung dan ekstremitas serta kuku.Pemeriksaan integuman 

meliputi kebersihan, kehangatan, tekstur, warna, turgor, kelembapan dan 

kelainan pada kulit/lesi.Pemeriksaan nerologis meliputi tingkat kesarana atau 

tingkat kesadaran atau GCS, dan tanda rangsangan otak atau meningeal sign. 

Kemudian pemeriksaab syaraf otak (N1-NXII), fungsi motoric, fungsi sensorik, 

dan reflex baik fisiologis maupun patologis. 

2.2.2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa mungkin muncul pada penderita Strokemeliputi : 

1) Gangguan menelan berhubungan dengan penurunan fungsi nerfus vagus 

atau hilangnya refluks muntah (D.0063) 

2) Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mencerna 

makanan, penurunan fungsi nerfus hipoglosus (D.0019) 

3) Nyeri akut (D.0077) 

4) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparesis,kehilangan 

keseimbangan dan cidera otak (D.0054) 

5) Defisit perawatan diri berhubungan dengan gejala pasca Stroke (D.0109) 

6) Resiko jatuh berhubungan dengan kekuatan otot menurun (D.0143) 
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2.2.3 Tabel 2.1  Intervensi Keperawatan 

Diagnosa Keperawatan Kriteria hasil Intervensi keperawatan 

Gangguan menelan berhubungan 

dengan penurunan fungsi nerfus vagus 

atau hilangnya refluks muntah 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam di harapkan gengguan 

menelan teratasi dengan 

kriteria hasil :  

1. Dapat mempertahankan 

makanan dalam mulut  

2. Kemampuan menelan 

adekuat 

3. Mampu mengontrol 

mual dan muntah 

1.1 Memantau tingkat kesadaran,reflex batuk, 

reflek muntah, dan kemampuan menelan 

1.2 Potong makanan menjadi potongan-potongan 

kecil 

1.3 Jauhkan kepala tempat tidur di tinggikan 30 

sampai 45 menit setelah makan  

Ketidak seimbangan nutisi kurang 

dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan ketidakmampuan untuk 

mencerna makanan, penurunan fungsi 

nerfus hipoglosus 

 

Setelah di lakukan tindakan 

keperawaa 3x24 jam di 

harapkan tidak ada penurunan 

berat badan dengan criteria 

hasil :  

1. Adanya peningkatan 

berat badan sesuai 

dengan tujuan 

2. Berat badan ideal 

sesuai dengan tinggi 

badan 

3. Mampu 

mengidentifikasi 

kebutuhan nutrisi  

4. Tidak ada tanda-tanda 

2.1 Kaji adanya alergi makanan 

2.2 Monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori 

2.3 Anjurkan lansia untuk meningkatkan intake Fe 

2.4 Ajarkan lansia bagaimana membuat catatan 

makanan harian 

2.5 Kolaborasikan dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang di 

butuhkan. 
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malnutrisi 

5. Menunjukan 

peningkatan fungsi 

pengecapan dan 

menelan 

6. Tidak terjadi 

penurunan berat 

badan yang berarti 

Nyeri akut Setelah di lakukan tindakan 

keperawaa 3x24 jam di 

harapkan nyeri hilang atau 

berkurang dengan kriteria 

kasil :  

1. Mampu mengontrol nyeri 

(tahu penyebab nyeri, 

mampu menggunakan 

teknik non farmakologi 

untuk mengurangi nyeri 

dan mencari bantuan). 

2. Melaporkan bahwa nyeri 

berkurang dengan 

menggunakan 

managemen nyeri. 

3. Mampu mengenali nyeri 

(skala, intensitas, 

frekuensi dan tanda 

nyeri). 

4. Menyatakan rasa nyaman 

3.1 Gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk 

mengetahui pengalaman nyeri lansia.  

3.2 Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, dan factor presipitasi. 

3.3 Observasi reaksi nonverbal dari 

ketidaknyamanan. 

3.4 Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi 

nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan dan 

kebisingan. 

3.5 Ajarkan teknik non farmakologi. 

3.6 Kolaborasikan untuk pemberian obat analgetik. 
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setelah nyeri berkurang.  

Tanda-tanda vital dalam  

rentang normal. TD 120/80, 

nadi 60-100x/menit, 

Perafasan 16-24x/menit dan 

suhu 36,5-37,5OC 

Hambatan mobilitas fisik 

berhubungan dengan 

hemiparesis,kehilangan 

keseimbangan dan cidera otak 

 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan 3x24 jam 

diharapkan hambatan 

mobilitas teratasi dengan 

criteria hasil : 

1. Lansia meningkat 

dalam aktifitas fisik 

2. Mengerti tujuan dan 

meningkatkan 

mobilitas 

3. Memperagakan 

penggunaan alat bantu  

4. Menverbalisasikan 

perasaan dalam 

meningkatkan 

kekuatan dan 

kemampuan 

berpindah 

 

 

 

 

4.1 Kaji kemampuan dalam mobilisasi 

4.2 Latih lansia dalam pemenuhan kebutuhan ADL 

secara mandiri sesuai kemampuan 

4.3 Dampingi dan bantu lansia saat mobilisai dan 

bantu penuhi kebutuhan ADL 

4.4 Bantu lansia untuk menggunakan tongkat atau 

alat bantu saat berjalan dan cegah terhadap 

cidera. 

4.5 Ajarkan lansia atau kesehatan lain tentang 

teknik ambulasi 
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Defisit perawatan diri berhunungan 

dengan gejala pasca Stroke 

Setelah di lakukan tindakan 

keperawatan 3x24 jam di 

harapkan defisit perawatan 

diri teratasi dengan criteria 

hasil :  

1. Mampu melakukan 

tugas fisik yang 

paling mendasar dan 

aktifitas perawatan 

pribadi secara mandiri 

dengan atau tanpa alat 

bantu 

2. Mampu untuk 

mengenakan pakaian 

dan berhias sendiri 

3. Dapat melepas 

pakaian kaos kaki dan 

pakaian 

4. Menggunakan alat 

bantu untuk 

memudahkan dalam 

berpakaian. 

 

 

 

 

 

 

5.1 Pantau tingkat kekuatan dan toleransi aktifitas 

5.2 Sediakan pakaian lansia di tempat yang mudah 

di jangkau 

5.3 Bantu lansia untuk menaikan, mengancungkan, 

dan meresleting pakaian.  

5.4 Beri pujian untuk usaha berpakaian sendiri 

5.5 Pertahan privasi saat lansia berpakaian. 



25 

 

 

Resiko jatuh berhubungan dengan 

kekuatan otot menurun 

Setelah di lakukan tindakan 

keperawatan 3x24 jam 

diharapkan resiko jatuh 

teratasi dengan kriteria hasil : 

1. Keseimbangan : 

kemampuan untuk 

mempertahankan 

ekuilibrium  

2. Gerakan terkoordinasi 

: kemampuan otot 

untuk berkerja sama 

secara volumter untuk 

melakukan gerakan 

yang bertujuan  

3. Tidak ada kejadian 

jatuh 

 

6.1 Mengidentifikasi defisit kognitif atau fisik 

lansia yang dapat meningkatkan potensi jatuh 

dalam lingkungan tertentu. 

6.2 Mengidentifikasi karakteristik lingkungan yang 

dapat meningkatkan potensi untuk jatuh. 

6.3 Menyediakan pegangan tangan terlihat dan 

memgang tiang. 

6.4 Mendorong lansia untuk menggunakan tongkat 

atau alat bantu jalan 

 

6.5 Sarankan perubahan dalam gaya berjalan  

6.6 Sarankan alas kaki yang aman. 

(sumber: Nanda nic-coc, 2015
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2.2.4 Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah stasus kesehatan yang 

dihadapi  ke status kesehatan yang baik yang menggambarkan kriteria hasil yang 

diharapkan. Proses pelaksanaan implementasi implementasi harus berpusat 

kepada kebutuhan klien, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan 

keperawatan, strategi implementasi keperawatan, dan kegiatan komunikasi. 

2.2.4.1 Jenis implementasi keperawatan 

Dalam pelaksanaannya terdapat tiga jenis Implementasi keperawatan 

yaitu : 

1)  Independent Implementations 

Adalah implementasi yang di prakarsari sendiri oleh perawat untuk 

membantu pasien mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhan, misalnya: 

membantu dalam memenuhi activity daily living (ADL), memberikan 

keperawatan diri, mengatur posisi tidur, menciptakan lingkungan yang 

terapeutik, memberikan dorongan motivasi, pemenuhan kebutuhan 

psiko,sosio,cultural, dan lain-lain. 

2) Interdependen/collaborative Implementations 

Adalah tindakan keperawatan atas dasar kerjasama sesame tim keperawatan 

atau dengan tim kesehatan lainnya, seperti dokter. Contohnya dalam hal 

pemberian obat-obatan, infus, kateter urine, dan lain-lain. 
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3) Dependent Implementations 

Adalah tindakan keperawatan atas dasar rujukan dari profesi lain, seperti 

ahli gizi, physiotherapies, pisikolog dan sebagiannya, misalnya dalam hal: 

pemberian nutrisi pada pasien sesuai dengan diet yang telah dibuat oleh ahli 

gizi, latihan fisik (mobilisasi fisik) sesuai dengan anjuran dari bagian 

fisioterapi. 

2.2.5 Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses 

keperawatan yang berguna mengevaluasi apakah tujuan dari tindakan 

keperawatan yang telah di lakukan tercapai (Dinarti dan yuli Mulyani, 2017). 

Evaluasi adalah suatu penilaianasuhan keperawatan yang telah diberikan 

atau di laksanakan dengan pedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Pada bagian 

ini akan di ketahui apakah perencanaan sudah mencapai sebagian atau akan 

timbul masalah lain yang baru (Wilkinson, M Judith dkk, 2012 dan Taylor, 

Cynthia M, 2010) 

Evaluasi dapat di bagi menjadi 2 jenis yaitu : 

1) Evaluasi berjalan (formatif) 

Evaluasi yang di kerjakan dalam bentuk pengisian catatan perkembangan 

yang berorientasi pada masalah yang di alami klien/Lansia. Format yang 

digunakan dalam evaluasi formatif adalah SOAP 
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2) Evaluasi akhir (sumatif) 

Evaluasi yang dikerjakan dengan membandingkan antara tindakan yang 

telah dikerjakan dengan tujuan yang ingin di capai. Jika terjadi kesenjangan, 

maka proses keperawatan dapat di tinjau kembali untuk mendapatkan data guna 

memodifikasi perencanaan. Format yang di gunakan dalam evaluasi sumatif 

adalah SOAPIER. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus untuk 

mengeskplorasi masalah asuhan keperawatan pada lansia  dengan pasca 

Stroke di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwara Puri Samarinda.Pendekatan 

yang di gunakan adalah pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi 

:pengkajian keperawatan, Diagnosa Keperawatan, Perencanaan 

Keperawatan, Pelaksanaan Keperawatan, Evaluasi Keperawatan. 

 

3.2 Subyek penelitian 

Subyek dalam penulisan ini adalah dua orang lansia lansia dengan pasca 

Stroke di Panti Werdha Nirwana Puri Samarinda dengan kriteria subyek 

sebagai berikut : 

1). Lansia dengan rentang usia 60-70 tahun 

2). Lansia yang kooperatif dan dapat di ajak komunikasi 

3). Lansia berjenis kelamin Laki-laki 

4). Lansia dengan riwayat Stroke non hemoragik 
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3.3 Batasan Istilah/definisi Operasional 

Stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan di 

peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan 

otak,sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau 

kematian (fransisca, 2012). 

Studi kasus dengan menggunakan Asuhan Keperawatan adalah 

rangkaian proses keperawatan individu pada pasien yang di diagnose Stroke 

dengan melalui pengkajian, menetapkan diagnose keperawatan, menyusun 

perencanaan, melakukan tindakan keperawatan serta melakukan evaluasi 

pada pasien. 

3.4 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian di lakukan di Panti Tresna Werdha Nirwana PuriSamarinda. 

Lama waktu studi kasus ini adalah selama 3-6 hari dengan minimal 

kunjungan 2x sehari selama 10-15 menit. 

3.5 Prosedur penelitian 

Tahap awal prosedur penulisan ini di awali dengan penyusunan 

proposal oleh mahasiswa dengan menggunakan metode studi kasus setelah di 

konsultasikan dan mendapat persetujuan pembimbing serta mendapatkan izin 

dari pihak Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda maka akan 

di lanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data, setelah itu data di 

klasifikasikan kemudian menentukan diagnose keperawatan yang selanjutnya 

akan di lakukan intervensi atau perencanaan dan melakukan implementasi 

dari perencanaan tersebut hingga yang terakhir adalah melakukan evaluasi 

dari kegiatan yang telah di lakukan. 
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3.6 Metode dan Instrumen pengumpulan data 

3.6.1 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam studi kasus ini : 

1) Wawancara (hasil anamnesis berisitentangidentitasklien, keluhanutama, 

riwayat penyakit sekarang, dahulu, dan keluhan yang masih dirasakan 

sekarang). Sumber data dari klien, keluargadanperawatlainnya. 

2) Observasi atau monitor. 

3) Pemeriksaan fisik (dengan pendekatan: inspeksi, palpasi, perkusi, 

auskultasi /IPPA) pada sistem tubuh klien. 

4) Dokumentasi dilakukan setiap hari setelah melakukan asuhan 

keperawatan pada klien Hipertensi dan dilakukan menggunakan Asuhan 

Keperawatan Gerontik.   

3.6.2  Instrument pengumpulan data 

Alat atau istrumen pengumpulan data menggunakan format pengkajian 

Asuhan Keperawatan Gerontik sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 

:pengkajian,menentukan Diagnosa Keperawatan, Intervensi atau 

perencanaan, melakukan implementasi dari perencanaan tersebut hingga 

melakukan evaluasi dari kegiatan yang telah di lakukan. 

 

3.7 Kabsahan data 

Sumber data yang didapat langsung dari lansia, sehingga data yang di 

dapat tersebut menjadi valid.Selanjutnya data tersebut diobservasi untuk 

mencocokkan apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan hasil 

observasi yang di lakukan oleh penulis. 
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3.8 Analisis data 

Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif.Analisis deskriptif 

adalah metode yang di gunakan untuk menganalisis data dengan caramen 

deskripsikan data yang terkumpul untuk membuat suatu kesimpulan 

(Notoatmojo,2010). Pengolahan data ini untuk melakukan asuhan 

keperawatan pada Lansia pasca Stroke.Analisa data dengan cara 

mengemukakan fakta, selanjutnya membandingkan dengan teori yang adadan 

selanjutnya dituangkan dalam opini pembahasan. Teknikanalisis yang 

digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban dari penulisan yang 

diperoleh dari hasil interpretasi wawancara mendalam yang dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah penulisan. Teknik analisis yang digunakan 

dengan cara observasi oleh penulis dan studi dokumentasi yang menghasilkan 

data untuk selanjutnya diinterpretasikan dan dibandingkan teori yang ada 

sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam intervensi tersebut. 
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BAB IV 

HASIL STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Studi Kasus 

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri yang berlokasi Di Jalan 

Mayjend Sutoyo Samarinda, tadinya merupakan Unit Pelayanan Teknis Depsos 

RI,seiring dengan Era Ekonomi Daerah sesuai SK Gubernur Kaltim NO.16 Thn 

2001 PSTW Nirwana Puri Samarinda menjadi Unit Pelaksana Teknis 

Daerah(UPTD) Pemerintah Prov. Kaltim di bawah naungan Dinas Sosial Prov. 

Kalimantan Timur hal ini juga di perkuat kembali dengan peraturan Gubernur 

Kaltim No.17 thn 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPTD pada Dinas 

Sosial Prov. Kaltim yang memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada 

Lanjut Usia Terlantar. 

UPTD Panti Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda mempunyai luas area 

kurang lebih 22.850 M2 serta di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang 

memiliki jumlah bangunan 37 buah dan SDM sebanyank 57 orang, serta dapat 

melayani jumlah klien sebanyak 120 orang sesuai dengan daya tamping yang ada. 

Dalam pelaksanaan nya untuk mencapai tujuan dan sasaran selalu di dasarkan 

pada peraturan yang di tetapkan oleh Pemerintah RI di antaranya Undang-Undang 

No.13 thn 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang RI 

No.11 thn. 2009 Tentang Kesejaheraan Sosial serta peraturan lainnya, sehingga 

33 
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para lansia dapat menikmati sisa hidup yang tentram lahir batin serta mampu 

melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. 

Dalam studi kasus ini Penulis melakukan Asuhan Keperawatan di Wisma 

Wijaya Kusuma dan Tulip. Tipe rumah permanen, lantai eumah di buat dari 

keramik di suatu wisma terdapat 6 kamar termasuk kamar pengasuh. Satu kamar 

di tempati oleh 2 lansia atau 1 lansia dan ada dua kamar mandi dan satu dapur. 

4.1.2 Pengkajian 

Tabel 4.1 Anamnesis Biodata Klien dengan Pasca Stroke di Panti Tresna 

Werdha Nirwana Puri Samarinda 

Identitas Klien 1 Klien 2 
Nama  Tn. N Tn. A 
Umur 71 tahun  67 tahun 
Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki 
Agama Islam Islam 
Pendidikan Terakhir SD STM 
Pekerjaan sebelumnya  Wiraswasta Bengkel mobil 
Alamat Sebelum Panti Jl. Timbau Jl. Kampung jawa 
Tanggal Masuk Panti   
Tanggal Pengkajian 15 April 2019 15 April 2019 
Kamar 1 2 
Penanggung Jawab Pengasuh wisma Pengasuh wisma 
Pekerjaan Penanggung 
Jawab 

Pengasuh wisma Pengasuh wisma  

Sumber Informasi Anamnesa Anamnesa 
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Tabel 4.2 Riwayat Masuk Panti 

Riwayat Masuk Panti Klien 1  Klien 2 
 Diantar oleh Kepolisian.  Dibawa oleh warga 

setempat. 
 

Alasan Masuk Panti Klien 1 Klien 2 
 klien kebingungan saat 

petugas kepolisian 
bertanya tentang 

rumahnya  

Klien tinggal seorang 
diri, tidak ada sanak 

saudara dan tidak ada 
yang mengurusi.  

 

Genogram 

Klien 1 

 

 

 

 

Keterangan : 

= Laki-Laki 
 
= Perempuan  
 
= Meninggal  
 
= Klien 
 

Klien 2  
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 
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= Laki-Laki 
 
= Perempuan  
 
= Meninggal  
 
 
= Klien 

Tabel 4.3 Riwayat perkerjaan 

Riwayat Pekerjaan Klien 1 Klien 2 
Status Pekerjaan Saat Ini Tidak Berkerja Tidak Bekerja 
Pekerjaan Sebumnya Wiraswasta Bengkel Mobil 
Sumber-Sumber Pendapatan 
dan Kecukupan terhadap 
Kebutuhan  

Diberi oleh Kantor 
panti.  

Diberi oleh orang kantor 
panti. 

 

Tabel 4.4 Riwayat Lingkungan Hidup 

Riwayat Lingkungan 
Hidup 

Klien 1  Klien 2 

Tipe tempat tinggal Rumah tunggal Rumah tunggal 
Jumlah kamar 5 5 
Jumlah tingkat  Tidak ada Tidak ada  
Jumlah orang yang tinggal 
dirumah 

5 7 

Derajat Privasi Klien hanya sendiri 
tinggal di kamarnya 
sehingga privasi klien 
terjaga 

Klien tinggal berdua 
dengan Lansia lain 
sehingga privasi klien 
kurang terjaga. 

Tetangga Terdekat Penghuni Sesama wisma Penghuni Sesama wisma 
Alamat/ telepon  Jln. Mayjen Sutoyo Jln. Mayjen Sutoyo 

 
 
 

Tabel 4.5 Riwayat Rekreasi 
Riwayat Rekreasi Klien 1  Klien 2  
Hobi/minat Mendengarkan radio senam 
Keanggotaan Organisasi Pengajian Pengajian 
Liburan Tidak ada Tidak ada  
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Tabel 4.6 Sumber/Sistem Pendukung 

Sumber/Sistem Pendukung Klien 1 Klien 2 
Dokter √ √ 
Perawat  √ √ 
Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik √ √ 
Pelayanan kesehatan dirumah   
Lain-lain. Sebutkan Pengasuh wisma Pengasuh wisma 
 

Tabel 4.7 Deskripsi Hari Khusus Kebiasaan Ritual Waktu Tidur 

Deskripsi Hari Khusus 
Kebiasaan Ritual Waktu Tidur 

Klien 1 Klien 2 

 mencuci kaki dan 
membaca doa 
sebelum tidur 

Memcuci muka dan 
kaki lalu membaca 
doa sebelum tidur 

 
Tabel 4.8 Status Kesehatan saat ini 

Status Kesehatan Saat 
ini 

Klien 1 Klien 2 

Status kesehatan umum 
selama setahun yang lalu 

Stroke Stroke 

Status kesehatan umum 
selama 5 tahun yang lalu 

Stroke Stroke 

Keluhan-keluhan 
kesehatan utama 

Kelemahan pada anggota 
gerak sebelah kanan 

Kelemahan pada anggota 
kerak kiri 

Pengetahuan 
penatalaksanaan masalah 
kesehatan 

klien mengatasi masalah 
penyakitnya dengan 
mandiri  

klien mengatasi masalah 
penyakitnya dengan 
mandiri 

   
 

 

Obat-obatan dan dosis Klien 1  Klien 2  
Nama obat Klien tidak mengunakan 

obat-obatan 
Klien tidak mengunakan 
obat-obatan 

Bagaimana / kapan 
menggunakannya 

  

Dokter yang 
menginstruksikan 

  

Tanggal resep   
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Status imunisasi Klien 1 Klien 2 
Tetanus, Difteri Klien tidak ingat Klien tidak ingat 
Influenza Klien tidak ingat  Klien tidak ingat 
Pneumoni Klien tidak ingat Klien tidak ingat 
Alergi  Tidak ada Tidak ada 
Obat-obatan Tidak ada alergi Tidak ada alergi 
Makanan Tidak ada alergi makanan 

tertentu 
Tidak ada alergi makanan 
tertentu 

Kontak substansi Tidak pernah kontak 
langsung dengan 
penderita penyakit 
menular 

Tidak pernah kontak 
langsung dengan 
penderita penyakit 
menular 

Faktor-faktor lingkungan  Lingkungan klien bebas 
dari penderita penyakit 
system imun  

Lingkungan klien bebas 
dari penderita penyakit 
system imun 

 
Nutrisi Klien 1 Klien 2 

Diet, pembatasan 
makanan minuman 

  

Riwayat peningkatan / 
penurunan berat badan 

Tidak ada penurunan atau 
peningkatan berat badan. 

Tidak ada penurunan atau 
peningkatan berat badan. 

Pola konsumsi makan 
(missal frekuensi, sendiri 
atau dengan orang lain) 

Klien mampu makan 
dengan mandiri. 

Klien mampu makan 
dengan mandiri. 

Masalah-masalah yang 
mempengaruhi masukan 
makanan (missal : 
pendapatan tidak adekuat, 
kurang transporatsi, 
masalah 
menelan/mengunyah, 
stress emosional) : 

Klien tidak mengalami 
kesulitan dalam 
mengunyah ataupun 
menelan makanan.  

Klien tidak mengalami 
kesulitan dalam 
mengunyah ataupun 
menelan makanan. 

Kebiasaan  Tidak mau makan jika 
tidak ada sambal.  

Klien jarang makan 
dengan lauk-pauk, 
biasanya makan hanya 
dengan sayur 

 
Tabel 4.9 Status Kesehatan Masa Lalu 

Status kesehatan masa 
lalu 

Klien 1 Klien 2 

Penyakit masa kanak-
kanak 

Tidak ada Tidak ada 

Penyakit serius/kronik Stroke Stroke 
Trauma Tidak ada Tidak ada 
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Perawatan Dirumah sakit 
(alasan, tanggal, tempat, 
durasi, dokter) 

  

Operasi (perhatikan jenis, 
tanggal, alasan dokter) 

  

 
Tabel 4.10 Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik Klien 1  Klien 2  

Umum Ya Tidak Ya Tidak 

1. Kelelahan 

2. Perubahan nafsu makan 

3. Demam 

4. Keringat malam 

5. Kesulitan tidur 

6. Sering pilek, infeksi 

7. Penilaian diri terhadap status kesehatan 

8. Kemampuan untuk melakukan AKS 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

Integumen Ya Tidak Ya Tidak 

1. Pruritus 

2. Perubahan pigmentasi 

3. Perubahan tekstur 

Integument 

4. Sering memar  

5. Perubahan rambut 

6. Perubahan kuku 

7. Pemajanan lama terhadap matahari 

8. Pola penyembuhan lesi, memar 

 

 

 

Ya 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

Tidak 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

Ya 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

Tidak 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

Hemapoetik Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Perdarahan / memar abnormal 

2. Pembengkakan kelenjar limfe 

3. Anemia 

4. Riwayat transfusi darah 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 √ 

√ 

√ 

√ 
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Kepala Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Sakit kepala 

2. Trauma berarti pada masa lalu 

3. Pusing 

4. Gatal kulit kepala 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Mata Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Perubahan penglihatan 

2. Kaca mata / kontak lensa  

3. Nyeri 

4. Air mata berlebih  

5. Bengkak sekitar mata 

6. Kabur  

7. Foto phobia 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√  

 

 

 

Telinga Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Perubahan pendengaran 

2. Tinnitus  

3. Vertigo  

4. Sensitivitas pendengaran  

5. Alat-alat protesa  

6. Riwayat infeksi 

7. Tanggal pemeriksaan paling akhir  

8. Kebiasaan perawatan telinga 

9. Dampak pada penampilan AKS  

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Hidung Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Rinorea  

2. Rabas  

 √ 

√ 

 √ 

√ 



41 

 

 

3. Epistaksis  

4. Obstruksi  

5. Mendengkur  

6. Nyeri pada sinus  

7. Alergi  

8. Riwayat infeksi  

9. Penilaian diri pada kemampuan olfaktori 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Mulut dan Tenggorokan Ya Tidak Ya Tidak 

1. Sakit tenggorokan  

2. Ulkus/lesi  

3. Serak  

4. Perubahan suara  

5. Kesulitan menelan  

6. Alat-alat protesa  

7. Riwayat infeksi  

Mulut dan Tenggorokan 

8. Tanggal pemeriksaan gigi paling akhir 

9. Pola menggosok gigi 

10. Masalah dan kebiasaan membersihkan gigi palsu 

 

 

 

 

 

 

 

Ya 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Tidak 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

Ya 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Tidak 

√ 

√ 

√ 

Leher Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Kekakuan  

2. Nyeri/nyeri tekan 

3. Benjolan/Massa  

4. Keterbatasan gerak  

√  

√ 

√ 

√ 

√  

√ 

√ 

√ 

Payudara Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Benjolan/Massa  

2. Nyeri/nyeri tekan 

3. Bengkak 

4. Keluar cairan dari putting susu 

5. Perubahan pada putting susu 

 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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6. Pola pemeriksaan payudara sendiri tanggal dan hasil 

Mamografi paling akhir 

√ 

 

√ 

Pernafsan Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Batuk  

2. Sesak nafas  

3. Hemopteses  

4. Sputum  

5. Mengi  

6. Asma / alergi Pernafsan 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

Kardiovaskuler Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Nyeri / ketidaknyamanan dada 

2. Palpitasi 

3. Sesak nafas 

4. Diapnea pada aktifitas  

5. Dipsnea nokturak paroksimal 

6. Ortopnea 

7. Murmur  

8. Edema  

9. Varises  

10. Kaki timpang  

11. Parastesia 

12. Perubahan warna kaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Gastrointestinal Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Disfagia  

2. Tak dapat mencerna 

3. Nyeri ulu hati 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

√ 
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4. Mual / muntah 

5. Hematemesis  

6. Perubahan nafsu makan 

7. Intoleran aktifitas  

8. Ulkus  

9. Nyeri  

10. Ikterik  

11. Benjolan / massa 

12. Perubahan kebiasaan defekasi  

13. Diare  

14. Konstipasi  

Gastrointestinal 

15. Melena  

16. Hemoroid  

17. Perdarahan rectum  

18. Pola defekasi biasanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Tidak  

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya  

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Tidak  

√ 

√ 

√ 

√ 

Perkemihan Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Disuria  

2. Menetes  

3. Ragu-ragu 

4. Dorongan  

5. Hematuria  

6. Poliuria  

7. Oliguria  

8. Nokturia  

9. Inkontinensia  

10. Nyeri saat berkemih  

11. Batu  

12. Infeksi 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Genitalia Ya  Tidak  Ya Tidak  
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Genito Reproduksi Pria 

1. Lesi 

2. Rabas  

3. Nyeri testikuler  

4. Massa testikuler  

5. Masalah prostat  

6. Penyakit kelamin 

7. Perubahan hasrat seksual  

8. Impotensi  

9. Masalah aktivitas seksual  

Genito Reproduksi Wanita  

1. Lesi  

2. Rabas  

3. Perdarahan pasca senggama  

4. Nyeri pelvic  

5. Penyakit kelamin 

6. Infeksi  

7. Masalah aktifitas seksual  

8. Riwayat menstruasi (usia awitan, tanggal periode 

menstruasi terakhir) 

9. Riwayat menopause (usia, gejala, masalah-masalah 

pasca menopause) 

10. Tanggal dan hasil tes pap paling akhir  

G…….....P….....…A……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

Muskuloskletal Ya  Tidak  Ya Tidak  

1. Nyeri persendian  

2. Kekakuan  

3. Pembengkakan sendi 

4. Deformitas  

5. Spasme  

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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6. Kram  

7. Kelemahan otot  

8. Masalah cara berjalan  

9. Nyeri punggung  

10. Protesa  

11. Pola kebiasaan latihan / olahraga  

12. Dampak pada penampilan AKS 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

Persyarafan Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Sakit kepala  

2. Kejang  

3. Serangan jantung  

4. Paralisis  

5. Paresis  

6. Masalah koordinasi  

7. Tic/tremor/spasme  

8. Parastesis  

9. Cedera kepala  

10. Masalah memori  

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

Endokrin Ya  Tidak  Ya Tidak 

1. Intoleran panas  

2. Intoleran dingin 

3. Goiter  

4. Pigmentasi kulit/tekstur  

5. Perubahan rambut  

6. Polifagia  

7. Polidipsi  

8. Polyuria  

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

Tabel 4.11 Pengkajian Status Fungsional 

Pengkajian Status Fungsional (Modifikasi dari Barthel Indeks) 
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Klien 1 

NO KRITERIA BANTUAN MANDIRI KETERANGAN 

1 Makan  
5 10 √ 

I porsi nasi, lauk 
dan pauk 

2 Minum 
5 10√ 

1 gelas Air putih 

3 Berpindah dari kursi 
roda ke tempat tidur, 
sebaliknya 

5-10 15 √ 
 

4 Personal toilet (cuci 
muka, menyisir 
rambut, gosok gigi) 

0 5 √ 
2x sehari 

5 Keluar masuk toilet 
(mencuci pakaian, 
menyeka tubuh, 
menyiram) 

5 10 √ 

 

6 Mandi 
5 15 √ 

2x sehari 

7 Jalan di permukaan 
datar 0 5√ 

 

8 Naik turun tangga 5 √ 10  

9 Mengenakan pakaian 
5 10 √ 

Dapat melakukan 
secara mandiri 

10 Kontrol Bowel (BAB) 
 5 10 √ 

BAB 1x sehari 
konsistensi lembek 

11 Kontrol Bladder 
(BAK) 5 10 √ 

4-5x sehari warna 
kuning jernih  

12 Olahraga atau latihan 
5√ 10  

Jalan-jalan 
disekitar Wisma.  

13 Rekreasi atau 
pemantapan waktu 
luang 

5√ 10  
Pengajian dan 
membuat kerajinan 
tangan. 

Jumlah 115 
Ketergantungan 

Sebagian. 

Keterangan : 

a. ≥ 130  : Mandiri 
b. 65-125  : Ketergantungan Sebagian 
c. ≥ 60   : Ketergantungan Total 
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Pengkajian Status Fungsional (Modifikasi dari Barthel Indeks) 

Klien 2 

NO KRITERIA BANTUAN MANDIRI KETERANGAN 

1 Makan  
5 10 √ 

 I porsi nasi dengan 
sayur 

2 Minum 
5 10 √ 

1 gelas air putih  

3 Berpindah dari kursi 
roda ke tempat tidur, 
sebaliknya 

5-10 15 √ 
 

4 Personal toilet (cuci 
muka, menyisir 
rambut, gosok gigi) 

0 5 √ 
3x sehari 

5 Keluar masuk toilet 
(mencuci pakaian, 
menyeka tubuh, 
menyiram) 

5 10 √ 

 

6 Mandi 
5 15 √ 

2x sehari 

7 Jalan di permukaan 
datar 0 5 √ 

 

8 Naik turun tangga 5  10 √  

9 Mengenakan pakaian 
5 10 √ 

 

10 Kontrol Bowel (BAB) 
 5 10 √ 

BAB 1x sehari 
konsistensi lembek 

11 Kontrol Bladder 
(BAK) 5  10 √ 

5-6x sehari warna 
kuning jernih  

12 Olahraga atau latihan 

5 10 √ 

Jalan-jalan sekitar 
panti dan 
mengikuti senam 
setiap rabu dan 
jumat 

13 Rekreasi atau 
pemantapan waktu 
luang 

5 10 √ 
Pengajian  



48 

 

 

Jumlah 130 Mandiri 

Keterangan : 

a. ≥ 130  : Mandiri 
b. 65-125  : Ketergantungan Sebagian 
c. ≥ 60   : Ketergantungan Total 

 
Tabel 4.12 Pengkajian Status Mental Gerontik 

Pengkajian Status Mental Gerontik 

Identifikasi tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan  

Short Portable MentalStatus Quisioner (SPMSQ) 

NO PERTANYAAN KLIEN 1 KLIEN 2 

 Benar Tidak Benar Tidak  

01 Tanggal berapa hari ini? √  √  

02 Hari apa sekarang? √  √  

03 Apa nama tempat ini?  √  √ 

04 Dimana alamat anda? √  √  

05 Berapa umur anda? √  √  

06 
Kapan anda lahir? (minimal 
tahun lahir)  

 
√  √ 

07 
Siapa presiden Indonesia 
sekarang?  √ 

  √ 

08 
Siapa presiden Indonesia 
sebelumnya? 

√ 
 √  

09 Siapa nama Ibu anda? √  √  

10 
Kurangi 3 dari 20 dan tetap 
pengurangan 3 dari setiap angka 
baru, semua secara menurun  

√ 
  √ 

JUMLAH 8 2 6 4 

Interpretasi Hasil  
Salah 0-3 = fungsi intelektual utuh 
Salah 4-5 = fungsi intelektual ringan 
Salah 6-8 = kerusakan intelektual sedang 

Fungsi intelektual 
utuh 

Fungsi intelektual 
ringan 
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Salah 9-10 = kerusakan intelektual berat  

 

Tabel 4.13 Riwayat Psikososial Klien 

Riwayat Psikososial Klien 1 Klien 2 
 Selama berinteraksi klien 

menunjukkan sikap 
kooperatif, klien juga 
mengatakan senang jika ada 
mahasiswa karena dapat 
menjadi teman bicara. 

Selama berinteraksi klien 
menunjukkan sikap 
kooperatif dan 
menunjukkan perilaku baik 
serta peduli dengan teman 
di wisma. 
 

 
Tabel 4.14 Riwayat Spiritual Klien 

Riwayat Spiritual Klien 1 Klien 2 
 Klien mengatakan rajin 

beribadah 5 waktu dan juga 
sering mengikuti pengkajian 
di masjid 

Klien mengatakan sering 
mengikuti pengajian di 
masjid. 

 

Faktor resiko Skala Skor 

Klien 1 Klien 2 standar 

Riwayat jatuh yang baru 
atau 3 bulan terakhir 

Ya    25 

Tidak 0 0 0 

Diagnose sekunder lebih 
dari 1 diagnosa 

Ya 15 15 15 

Tidak   0 

Menggunakan alat bantu Berpegangan pada benda-benda sekitar 30 30 30 

Kruk, tongkat, walker   15 

Menggunakan IV dan 
Cateter 

Bedrest/ dibantu perawat   0 

Ya   20 

Kemampuan berjalan Tidak   0 

Gangguan (pincang/ diseret) 20 20 20 

Status mental Lemah 10  10 

Normal/ bedrest/ immobilisasi  0 0 

Tidak sadar akan kemampuan / post op 24 
jam 

  15 

Orientasi sesuai kemampuan diri   0 

Total skor  75 65  
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ANALISA DATA 

Tabel 4.15 Analisa Data 

No Data Etiologi Masalah 
Keperawatan 

1 Ds : 
-  Klien mengatakan 

sulit untuk 
menggerakan tangan 
sebelah kanan 

-  klien mengatakan 
sulit untuk duduk di 
lantai maupun di 
kursi 

-  klien mengatakan 
tidak dapat berjalan 
lama 

Do : 
- Klien berjalan dengan 

pelan dan 
berpegangan 

- Klien terlihat berjalan 
dengan lemah 

- Klien hanya duduk di 
kasur 

- Kekuatan otot 
5 2 
5 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penurunan kekuatan 
otot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gangguan mobilitas 
fisik (D.0054) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ds : 
- klien mengatakan 

malu ketika ada 
orang yang 
membantu dirinya 

- klien mengatakan 
malu jika ada orang 
yang melihat dia 
berjalan 

Do :  
- klien terlihat ketika 

berjalan hanya 
menunduk  

- klien lebih sering 
menghabiskan 
waktunya di dalam 
kamar 

 
 
 
 
 
 
 

Perubahan pada citra 
tubuh 

 
 
 
 
 
 
 

Harga diri rendah 
situasional 
(D.0087) 
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3 Ds :  
- klien mengatakan 

sulit untuk berbicara 
secara perlahan 

- klien mengatakan 
sulit berbicara dengan 
jelas 

Do:  
- klien berbicara pelo 
- klien sulit untuk 

mendengar 
- klien sulit untuk 

berbicara  

 
 
 

Gangguan 
Neuromuskuler 

 
 
 

Gangguan komunikasi 
verbal  

(D.0119) 
 
 

 

4 Ds:  
- Klien mengatakan 

tidak tau apa yang 
harus di lakukan  
dengan penyakitnya. 

- Klien mengatakan 
sering mengalami 
gejala-gejala yang di 
jelaskan oleh perawat 

Do: 
- Klien sering bertanya 

ketika di jelaskan 
oleh perawat 

- Klien terlihat antusias 
ketika perawat 
menjelaskan tentang 
penyakitnya 

 
 
 
 
 
 
 

Kurang terpapar 
informasi 

 
 
 
 
 
 

 
Defisit pengetahuan 

(D.0111) 
 

 

5 Ds: - 
Do:  

- klien berjalan dengan 
berpegangan pada 
benda-benda sekitar. 

- Kemampuan berjalan 
klien lemah 

- Skor skala morse 
adalah 75 

Kelemahan anggota 
gerak 

Resiko jatuh 
(D.0143) 

Analisa Data 2 

No Data  Etiologi Masalah Keperawatan 
1 
 

Ds:  
- Klien mengatakan 

tangan sebelah kiri 
sering lemah 

 
Penurunan kekuatan 

otot 

 
Gangguan mobilitas 

fisik 
(D.0054) 
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- Klien mengatakan 
kaki sebelah kiri 
sering kaku 

- Klien mengatakan  
Do:  

- Klien terlihat sering 
memegangi 
tangannya sebelah 
kiri 

- Klien klien terlihat 
sulit untuk berjalan 

- Kekuatan otot 
3 5 
4 5 

 

2 Ds:  
- Klien mengatakan 

tidak tau apa yang 
harus di lakukan  
dengan penyakitnya 

Do: 
- Klien sering 

bertanya ketika di 
jelaskan oleh 
perawat 

 
 

Kurang terpapar 
informasi 

 
 

Defisit pengetahuan 
(D.0111) 

 
 

3 Ds: - 
Do: 

- Klien berjalan 
dengan di seret 

- Klien berjalan 
dengan berpegangan 
pada benda-benda di 
sekitar 

Skor Skala morse adalah 65 

 
Kelemahan anggota 

gerak 
 

 
Resiko jatuh 

(D.0143) 

 

 

 

4.1.3 Diagnosa Keperawatan 
Klien 1 

a) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot 
(D.0054) 

b) Harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan citra tubuh 
(D.0087) 
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c) Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan neuromuskuler (D.0119) 
d) Defisit Pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi (D.0111) 
e) Resiko jatuh berhubungan dengan kelemahan anggota gerak (D.0143) 

Klien 2 

a) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot 
(D.0054) 

b) Defisit pegetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi (D.0111) 
c) Resiko jatuh berhubungan dengan kelemahan anggota gerak (D.0143) 
 

4.1.4 Perencanaan Keperawatan 
Tabel 4.16 Perencanaan Keperawatan 

No Diagnosa 
Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil Rencana Tindakan 

1 Gangguan mobilitas 
fisik berhubungan 
dengan  

Setelah di lakukan 
tindakan selama 3x23 jam 
diharapkan  gangguan 
mobilitas fisik tidak 
memburuk, dengan 
kriteria hasil :  

1. Klien meningkat dalam 
aktifitas fisik 

2. Memperagakan 
penggunaan alat bantu 
untuk mobilisasi 

1.1 Kaji kemampuan klien 
dalam melakukan 
mobilisasi  

1.2 Latih klien dalam 
melakukan activity daily 
living  

1.3 Dampingi dan bantu klien 
saat mobilisasi. 

1.4 Latih rentang gerak / ROM 
1.5 Berikan alat bantu jika 

klien memerlukan  
1.6 Ajarkan klien bagaimana 

merubah posisi dan berikan 
bantuan jika diperlukan. 
 

2 Harga diri rendah 
berhubungan dengan  

Setelah di lakukan tindakan 
selama 2x24 jam di harapkan 
Harga diri meningkat dengan 
kriteria hasil: 
1. Mengungkapkan 

penerimaan diri 
2. Komunikasi terbuka 
  

2.1 Kaji alasan-alasan untuk 
mengkritik atau 
menyalahkan diri sendiri. 

2.2 Monitor frekuensi 
komunikasi verbal pasien 
yang negative. 

2.3 Dorong pasien 
mengidentifikasi kekuatan 
dirinya 

2.4 Ajarkan kererampilan 
bermain perilaku yang 
positif memalui bermain 
peran, model peran, 
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diskusi. 
2.5 Kolaborasi dengan sumber-

sumber lain (petugas dinas 
sosial, perawat spesialis 
klinis, dan layanan 
keagamaan). 

3 Gangguan 
komunikasi verbal 
berhubungan dengan 
neuromuskuler 

Setelah di lakukan tindakan 
selama 3x24 jam di harapkan 
gangguan komunikasi verbal 
dapat teratasi, dengan 
kriteria hasil : 

1. Lisan, tulisan, dan non 
verbal meningkat 

2. Komunikasi ekspresif 
(kesulitan berbicara) 
ekspresi pesan verbal atau 
non verbal yang 
bermakna 

3.1 Kaji kemampuan dalam 
berbicara 

3.2 Dorong pasien untuk 
berkomunikasi secara 
perlahan. 

3.3 Berikan pujian positif 
3.4 Dengarkan dengan penuh 

perhatian 
3.5 Anjurkan ekpresi diri 

dengan cara lain dalam 
menyampaikan 
informasi(bahasa isyarat) 

3.6 Konsultasikan dengan 
dokter kebutuhan terapi 
wicara  
 

4 Defisit Pengetahuan 
berhubungan dengan 

Setelah di lakukan tindakan 
selama 1x30 menit di 
harapkan klien dapat 
mengerti dengan kriteria 
hasil: 
1. Klien memahami 

penjelasan mahasiswa. 
2. Klien memahami definisi, 

penyebab, tanda dan 
gejala, komplikasi dan 
penatalaksanaannya. 

3. Klien mampu 
menjelaskan kembali 
penjelasan dari perawat. 
 

4.1 kaji penilaian tentang 
tingkat pengetahuan klien 
tentang penyakit yang 
dialami. 

4.2 Gambarkan tanda dan 
gejala yang muncul pada 
penyakit  

4.3 Jelaskan tentang penyakit 
yang dialami dengan cara 
yang tepat. 

4.4 Sediakan informasi pada 
klien tentang penyakit. 

5 Resiko jatuh 
berhubungan dengan 
kelemahan kekuatan 
otot 

1. Setelah di lakukan 
tindakan selama 3x24 
jam di harapkan tidak 
terjadi jatuh dengan 
kriteria hasil: Gerakan 
terkoordinasi : 
kemampuan otot untuk 

5.1 Identifikasi Defisit kognitif 
atau fisik klien yang dapat 
meningkatkan potensi jatuh 
dalam lingkungan tertentu. 

5.2 Identifikasi perilaku dan 
factor yang mempengaruhi 
resiko jatuh. 
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bekerja sama secara 
volunteer untuk 
melakukan gerakan yang 
bertujuan. 

2. Kejadian jatuh : tidak ada 
riwayat jatuh. 

3. Pengetahuan: 
pemahaman terhadap 
pencegahan jatuh. 

4. Perilaku pencegahan 
jatuh : tindakan individu 
atau pemberi asuhan 
keperwatan untuk 
meminimalkan faktor 
resiko yang dapat 
memicu jatuh di 
lingkungan individu 

5.3 Identifikasi karakteristik 
lingkungan yang dapat 
meningkatkan potensi 
untuk jatuh, missal lantai 
licin dan tangga terbuka. 

5.4 Anjurkan klien untuk 
menggunakan. tongkat atau 
alat pembantu berjalan. 

5.5 Memantau kemampuan 
untuk mentransfer dari 
tempat tidur ke kursi dan 
demikian pula sebaliknya. 

5.6 Ajarkan klien jatuh untuk 
meminimalkan cidera. 

 
4.1.5 Implementasi Keperawatan 

Tabel 4.17 Hasil Implementasi Keperawatan 
 Klien 1  
Waktu Pelaksanaan Tindakan Keperawatan Evaluasi 
Hari : selasa  
tanggal : 16-04-2019 
Jam : 08.30 

1.1 Menilai kemampuan klien 
dalam mobilisasi. 

 
 
1.2 membantu klien dalam 

melakukan activity daily living 
 
 

1.3 mendampingi dan membantu 
klien saat mobilisasi 

 
1.4 melatih rentang gerak / ROM 

 
 

1.5 menyediakan alat bantu jika 
klien memerlukan 

 
 
 

1.6 menjelaskan kepada klien 
bagaimana merubah posisi dan 
berikan bantuan jika diperlukan 
 

Klien dapat mobilisasi 
dengan bantuan benda-

benda di sekitar 
 

Mahasiswa menemani 
klien saat melakukan 

ADL 
 

Mahasiswa mendampingi 
klien saat mobilisasi 

 
Klien melakukan gerakan 

rom 
 

Klien mengatakan 
menggunakan kursi roda 
jika ingin berpergian ke 

masjid 
 

Klien mengerti 
bagaimana cara merubah 

posisi. 
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2.1 menyanyakan alasan-alasan 

untuk mengkritik atau 
menyalahkan diri sendiri 
 

2.3 mendorong klien 
mengidentifikasi kekuatan 
dirinya 

 
3.1 menilai kemampuan dalam 

berbicara 
 
3.4 mendengarkan dengan penuh 

perhatian 
 
 
4.2 memberitahu tanda dan gejala 

yang muncul pada penyakit 
 
 
 
5.1 Menilai defisit kognitif atau 

fisik klien yang dapat 
meningkatkan potensi jatuh 
dalam lingkungan tertentu. 

 
 
5.2 menilai perilaku dan factor 
yang mempengaruhi resiko jatuh. 
 
5.3 menilai karakteristik 

lingkungan yang dapat 
meningkatkan potensi jatuh 
dalam lingkungan tertentu. 

 
5.4 menyarankan klien untuk 

menggunakan tongkat atau alat 
pembantu jalan 

 
5.5 memantau kemampuan untuk 

mentransfer dari tempat tidur 
ke kursi  dan demikian pula 
sebaliknya 

 
Klien mengatakan malu 

ketika saat berjalan 
 
 

Klien mengatakan bahwa 
klien bisa melakukan 
ADL dengan mandiri 

 
Klien terlihat berbicara 

dengan sedikit tidak jelas 
 

Klien senang jika ada 
yang bisa mendengarkan 

ceritanya 
 

Klien mengatakan 
mengalami tanda dan 
gejala yang telah di 

sebutkan oleh mahasiswa 
 

Klien berjalan lemah, 
fisik lemah 

 
 
 
 

Klien saat berjalan pelan 
dan menyeret 

 
Lantai di wisma klien 

tidak licin dan tidak ada 
tangga terbuka 

 
 

Klien berjalan dengan 
berpegangan benda-

benda di sekitar. 
 

Klien dapat berpindah 
secara mandiri dari 

tempat tidur ke kursi 
roda. 

 
Hari : Rabu 
Tanggal: 10-04-2019 

1.2 membantu klien dalam 
melakukan activity daily living 

Mahasiswa menemani 
klien dalam melakukan 
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Jam : 8.30  
 

1.3 mendampingi dan membantu 
klien saat mobilisasi 
 

1.4 melatih rentang gerak / ROM 
 
 
2.3 mendorong klien 

mengidentifikasi kekuatan 
dirinya 

 
3.1 menilai kempuan dalam 

berbicara 
 
3.2 mengajak klien berbicara 

secara perlahan 
 
3.4 mendengarkan dengan penuh 

perhatian 
 
 
 
3.3 memberikan pujian positif 
 
 
 
 
 
4.1 menilai tentang tingkat 

pengetahuan klien tentang 
penyakit yang dialami. 
 

4.2 Memberitahu tentang tanda 
dan gejala yang muncul pada 
penyakit yg di alami 

 
 

5.4 menyarankan klien untuk 
menggunakan tongkat atau alat 
pembantu berjalan 

ADL 
 

Klien di damping oleh 
mahasiswa dan siswa 

 
Klien mengikuti gerakan 

rom 
 

Mahasiswa mengatakan 
klien masih bisa 

melakukan ADL dengan 
mandiri 

Klien berbicara pelo 
 
 

Klien berbicara dengan 
pelan dan jelas 

 
Mahasiswa 

mendengarkan apa yang 
di bicarakan oleh klien 

 
 

Mahasiswa member 
pujian kepada klien 
karena masih bisa 

elakukan ADL dengan 
mandiri 

 
Klien masih belum tau 

tentang penyakitnya 
 
 

Mahasiswa member tahu 
kepada klien tanda dan 

gejala yang muncul pada 
penyakitnya 

 
Klien berpegangan pada 
benda-benda di sekitar 

Hari:kamis 
Tangal: 11-04-2019  
Jam:8.45 

1.2 membantu klien dalam 
melakukan activity daily living 
 
 

1.3 mendampingi dan membantu 

Mahasiswa membantu 
klien dalam melakukan 

ADL 
 

Klien di damping oleh 
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klien saat mobilisasi 
 

1.4 melatih rentang gerak / ROM 
 
 
3.4 mendengerkan dengan penuh 

perhatan 
 
 
4.3 menjelaskan tentang penyakit 

yang di alai dengan cara yang 
tepat. 
 

4.4 Memberi informasi pada klien 
tentang penyakitnya 

 
 

mahasiswa dan siswa 
 

Klien mengikuti gerakan 
ROM 

 
Klien terlihat senang 

ketika ada yang 
mendengarkan ceritanya 

 
Mahasiswa menjelaskan 
tentang penyakit yang 

diderita klien  
 

Klien terlihat dapat 
memahami apa yang di 

jelaskan oleh mahasiswa 

 

 Klien 2  
Waktu pelaksanaan Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari : selasa  
tanggal : 16-04-2019 
Jam : 11.30 

1.1 Menilai kemampuan klien 
dalam mobilisasi. 
 
 
 

1.2 membantu klien dalam 
melakukan activity daily 
living 

 
1.3 mendampingi dan membantu 

klien saat mobilisasi 
 

1.4 melatih rentang gerak / ROM 
 
 
1.5 menyediakan alat bantu jika 

klien memerlukan 
 

2.2 memberitahu tanda dan 
gejala yang muncul pada 
penyakit 

 
 
3.1 Menilai defisit kognitif atau 

fisik klien yang dapat 

Klien dapat mobilisasi 
dengan bantuan benda-

benda di sekitar 
 
 

Mahasiswa menemani 
klien saat melakukan ADL 

 
 

Mahasiswa mendampingi 
klien saat mobilisasi 

 
Klien mengikuti gerakan 
ROM 
 
Klien mengatakan tidak 
menggunakan alat bantu  
 
Klien mengatakan sering 
mengalami tanda dan 
gelaja yang telah di 
sebutkan oleh mahasiswa 
 
Klien berjalan lemah, fisik 

lemah 
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meningkatkan potensi jatuh 
dalam lingkungan tertentu. 

 
3.2 menilai perilaku dan factor 

yang mempengaruhi resiko 
jatuh. 

 
3.3 menilai karakteristik 

lingkungan yang dapat 
meningkatkan potensi jatuh 
dalam lingkungan tertentu. 

 
3.4 menyarankan klien untuk 

menggunakan tongkat atau 
alat pembantu jalan 

 
 

 
Klien saat berjalan dengan 

kaki di seret 
 
 

Lantai di wisma klien tidak 
licin dan tidak ada tangga 

terbuka 
 

 
Klien berjalan dengan 

berpegangan benda-benda 
di sekitar. 

 
Hari : Rabu 
Tanggal: 10-04-2019 
Jam : 11.35 

1.2 membantu klien dalam 
melakukan activity daily 
living 

 
1.3 mendampingi dan membantu 

klien saat mobilisasi 
 

1.4 melatih rentang gerak / ROM 
 
 
2.1 menilai tentang tingkat 

pengetahuan klien tentang 
penyakit yang dialami. 

 
 
2.2 Memberitahu tentang tanda 

dan gejala yang muncul pada 
penyakit yg di alami 

 
 

3.4 menyarankan klien untuk 
menggunakan tongkat atau 
alat pembantu berjalan 

Mahasiswa membantu 
klien dalam melakukan 

ADL 
 

Klien di damping oleh 
mahasiswa 

 
Klien mengikuti gerakan 

ROM 
 

Klien masih belum tau 
tentang penyakitnya 

 
 

 
Mahasiswa member tahu 
kepada klien tanda dan 

gejala yang muncul pada 
penyakitnya 

 
Klien berpegangan pada 
benda-benda di sekitar 

Hari:kamis 
Tangal: 11-04-2019  
Jam:8.45 

1.2 membantu klien dalam 
melakukan activity daily 
living 
 

1.3 mendampingi dan membantu 
klien saat mobilisasi 
 

Mahasiswa membantu 
klien dalam melakukan 

ADL 
 

Klien di damping oleh 
mahasiswa 
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1.4 melatih rentang gerak / ROM 
 
3.3 menjelaskan tentang penyakit 

yang di alai dengan cara yang 
tepat. 
 

3.4 Memberi informasi pada 
klien tentang penyakitnya 

 
 
 

Klien mengikuti gerakan 
ROM 

Mahasiswa menjelaskan 
tentang penyakit yang 

diderita klien  
 

Klien terlihat dapat 
memahami apa yang di 

jelaskan oleh mahasiswa 

4.1.6 Evaluasi keperawatan 

Tabel 4.17 Evaluasi Keperawatan 
Klien 1 

Hari/ 
Tanggal 

Diagnosa 
Keperawatan 

Catatan Perkembangan 

Selasa, 16 April 
2019 

Gangguan mobilitas fisik 
berhubungan dengan 
penurunan kekuatan otot 
(D.0054) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Harga diri rendah 
situasional berhubungan 
dengan perubahan citra 
tubuh (D.0087) 

 
 
 
 
 
 
 
 

S : klien mengatakan masih susah 
menggerakan tangan kirinya 

O:klien terlihat susah menggerakan 
tangan kirinya 

A: masalah belum teratasi 
P :lanjutkan intervensi 
1.2 Latih klien dalam melakukan 

activity daily living  
1.3 Dampingi dan bantu klien saat 

mobilisasi 
1.4 Latih rentang gerak / ROM 
1.5 Berikan alat bantu jika klien 

memerlukan 
1.6 Ajarkan klien bagaimana merubah 

posisi dan berikan bantuan jika 
diperlukan. 

 
S :klien mengatakan masih malu jika 

berjalan 
O:klien ketika berjalan pandangannya ke 

bawah 
A:masalah belum teratasi 
P :lanjutkan intervensi 
2.3 Dorong pasien mengidentifikasi 

kekuatan dirinya 
2.4 Ajarkan kererampilan bermain 

perilaku yang positif memalui bermain 
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Gangguan komunikasi 
verbal berhubungan 
dengan neuromuskuler 
(D.0119) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defisit Pengetahuan  
berhubungan dengan 
kurang terpapar informasi 
(D.0111) 
 
 
 
 
 
 
 
Resiko jatuh berhubungan 
dengan kekuatan otot 
menurun (D.0143) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

peran, model peran, diskusi. 

 
S : klien mengatakan sulit berbicara 

dengan jelas 
O: klien terluhat sulit untuk berbicara 
A: masalah belum teratasi 
P : lanjutkan intervensi 
3.2 Dorong pasien untuk berkomunikasi 

secara perlahan. 
3.3 Berikan pujian positif 
3.4 Dengarkan dengan penuh perhatian 
3.5 Anjurkan ekpresi diri dengan cara lain 

dalam menyampaikan 
informasi(bahasa isyarat) 

 
S :klien mengatakan mengalami gejala-

gajala yg di katakan mahasiswa 
O: klien selalu bertanya kepada 

mahasiswa 
A: masalah teratasi sebagian 
P : lanjutkan intervensi 
4.3 Jelaskan tentang penyakit yang 

dialami dengan cara yang tepat. 
4.4 Sediakan informasi pada klien 

tentang penyakit. 
 
S :- 
O: klien berjalan dengan diseret 
A: masalah belum teratasi 
P : lanjutkan intervensi 
5.2 Identifikasi perilaku dan factor yang 

mempengaruhi resiko jatuh. 
5.3 Identifikasi karakteristik lingkungan 

yang dapat meningkatkan potensi 
untuk jatuh, missal lantai licin dan 
tangga terbuka. 

5.4 Anjurkan klien untuk menggunakan. 
tongkat atau alat pembantu berjalan. 

Rabu,17 April 2019 Gangguan mobilitas fisik 
berhubungan dengan 
penurunan kekuatan otot 
(D.0054) 

 
 
 

S : klien mengatakan masih sulit 
menggerakan tangan kanannya. 

O:klien terlihat sulit untuk beraktifitas  
A: masalah belum teratasi 
P :lanjutkan intervensi 
1.2 Latih klien dalam melakukan 

activity daily living 
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Harga diri rendah 
situasional berhubungan 
dengan perubahan citra 
tubuh (D.0087) 

 
 
 
 
 

 
 
Gangguan komunikasi 
verbal berhubungan 
dengan neuromuskuler 
(D.0119) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defisit Pengetahuan  
berhubungan dengan 
kurang terpapar informasi 
(D.0111) 
 
 
 
 
 
 
 
Resiko jatuh berhubungan 

1.3 Dampingi dan bantu klien saat 
mobilisasi 

1.4 Latih rentang gerak / ROM 
1.5 Berikan alat bantu jika klien 

memerlukan 
1.6 Ajarkan klien bagaimana merubah 

posisi dan berikan bantuan jika 
diperlukan. 

 
S :klien mengatakan sudah tidak terlalu 

malu ketika berjalan ke luar kamar 
O:klien sudah mulai merasa percaya diri 
A:masalah teratasi sebagian 
P :lanjutkan intervensi 
2.3 Dorong pasien mengidentifikasi 

kekuatan dirinya 
2.4 Ajarkan kererampilan bermain 

perilaku yang positif memalui bermain 
peran, model peran, diskusi. 

 
S :klien mengatakan mencoba berbicara 

secara perlahan 
O: klien sudah mulai berbicara dengan 

jelas secara perlahan 
A:masalah teratasi sebagian 
P :lanjutkan intervensi 
3.2 Dorong pasien untuk berkomunikasi 

secara perlahan. 
3.3 Berikan pujian positif 
3.4 Dengarkan dengan penuh perhatian 
3.5 Anjurkan ekpresi diri dengan cara lain 

dalam menyampaikan 
informasi(bahasa isyarat) 
 

S :klien sudah mulai mengerti tentang 
penyakitnya 

O: klien terlihat sudah memahami tentang 
penyakitnya 

A: masalah teratasi sebagian 
P : lanjutkan intervensi 
4.3 Jelaskan tentang penyakit yang 

dialami dengan cara yang tepat. 
4.4 Sediakan informasi pada klien tentang 

penyakit. 
 
S :- 
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dengan kekuatan otot 
menurun (D.0143) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O: klien berjalan pelan dan berpegangan 
dengan benda-benda di sekitar 

A: masalah teratasi sebagian 
P : lanjutkan intervensi 

5.2 Identifikasi perilaku dan factor yang 
mempengaruhi resiko jatuh. 

5.3 Identifikasi karakteristik lingkungan 
yang dapat meningkatkan potensi 
untuk jatuh, missal lantai licin dan 
tangga terbuka. 

5.4 Anjurkan klien untuk menggunakan. 
tongkat atau alat pembantu berjalan. 

Kamis, 18 April 
2019 

Gangguan mobilitas fisik 
berhubungan dengan 
penurunan kekuatan otot 
(D.0054) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Harga diri rendah 
situasional berhubungan 
dengan perubahan citra 
tubuh (D.0087) 

 
 
 
 
 

 
Gangguan komunikasi 
verbal berhubungan 
dengan neuromuskuler 
(D.0119) 
 

S : klien mengatakan  masih sulit untuk 
menggerakan  telapak tangan sebelah 
kanan 

O:klien terlihat susah menggerakan 
tangan kanannya 

A: masalah belum teratasi 
P :lanjutkan intervensi 
1.2 Latih klien dalam melakukan 

activity daily living  
1.3 Dampingi dan bantu klien saat 

mobilisasi 
1.4 Latih rentang gerak / ROM 
1.5 Berikan alat bantu jika klien 

memerlukan 
1.6 Ajarkan klien bagaimana merubah 

posisi dan berikan bantuan jika 
diperlukan. 

 
S :klien mengatakan sudah tidak merasa 

malu lagi ketika berjalan ke luar kamat 
O:klien terlihat seperti percaya diri 
A:masalah teratasi sebagian 
P :lanjutkan intervensi 
2.2 Dorong pasien mengidentifikasi 

kekuatan dirinya 
2.3 Ajarkan kererampilan bermain 

perilaku yang positif memalui bermain 
peran, model peran, diskusi. 

S : klien mengatakan senang berbicara 
dengan mahasiswa 

O: klien berbicara dengan pelan dan jelas 
A: masalah teratasi sebagian 
P :lanjutkan intervensi 
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Defisit Pengetahuan  
berhubungan dengan 
kurang terpapar informasi 
(D.0111) 
 
 
 
 
Resiko jatuh berhubungan 
dengan kekuatan otot 
menurun (D.0143) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Dorong pasien untuk berkomunikasi 
secara perlahan. 

3.3 Berikan pujian positif 
3.4 Dengarkan dengan penuh perhatian 
3.6 Anjurkan ekpresi diri dengan cara lain 

dalam menyampaikan 
informasi(bahasa isyarat) 

 
S: klien mengatakan sudah 

mengerti tentang penyakitnya 
 O: klien terlihat sudah paham tentang 

penyakitnya 
A: masalah teratasi 
P : hentikan intervensi 

 
 
S :- 
O: klien berjalan dengan menyeret 
A: masalah belum teratasi 
P : lanjutkan intervensi 
5.2 Identifikasi perilaku dan factor yang 

mempengaruhi resiko jatuh. 
5.3 Identifikasi karakteristik lingkungan 

yang dapat meningkatkan potensi 
untuk jatuh, missal lantai licin dan 
tangga terbuka. 

5.4 Anjurkan klien untuk menggunakan. 
tongkat atau alat pembantu berjalan. 

 

 

 

 

Klien 2 
Hari/ 

tanggal 
Diagnosa 

Keperawatan 
Catatan Perkembangan 

Selasa, 15 April 
2019 

Gangguan mobilitas fisik 
berhubungan dengan 
penurunan kekuatan otot 
(D.0054) 
 

S : klien mengatakan  tangan  sebelah 
kirinya lebih lemah dari pada tangan  
kirinya 

O:tanga sebelah kirinya terlihat lemah 
A: masalah belum teratasi 



65 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defisit pegetahuan 
berhubungan dengan 
kurang terpapar informasi 
(D.0111) 
 
 
 
 
 
 
 
Resiko jatuh berhubungan 
dengan kekuatan otot 
menurun (D.0143) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P : lanjutkan  intervensi 
1.2 Latih klien dalam melakukan activity 

daily living  
1.3 Dampingi dan bantu klien saat 

mobilisasi 
1.4 Latih rentang gerak / ROM 
1.5 Berikan alat bantu jika klien 

memerlukan  
 
S :klien mengatakan stroke itu 

diakibatkan oleh tekanan darah 
 O: klien terlihat sudah paham tentang 

penyakitnya 
A: masalah teratasi 
P : lanjutkan  intervensi 

2.3 Jelaskan tentang penyakit yang 
dialami dengan cara yang tepat. 

2.4 Sediakan  informasi pada klien tentang 
penyakit 

 
S :- 
O: klien berjalan dengan diseret 
A: masalah belum teratasi 
P : lanjutkan intervensi 
3.2 Identifikasi perilaku dan factor yang 

mempengaruhi resiko jatuh. 
3.3 Identifikasi karakteristik lingkungan 

yang dapat meningkatkan potensi 
untuk jatuh, missal lantai licin dan 
tangga terbuka. 

3.4 Anjurkan klien untuk menggunakan. 
tongkat atau alat pembantu berjalan. 

Rabu, 17 April 2019 Gangguan mobilitas fisik 
berhubungan dengan 
penurunan kekuatan otot 
(D.0054) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S : klien mengatakan tangan kirinya sudah 
mulai kuat 

O: klien dapat menggerakan tangan 
kirinya secara mandiri 

A: masalah teratasi sebagian 
P : lanjutkan  intervensi 
1.2 Latih klien dalam melakukan activity 

daily living  
1.3 Dampingi dan bantu klien saat 

mobilisasi 
1.4 Latih rentang gerak / ROM 
1.5 Berikan alat bantu jika klien 

memerlukan  
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Defisit pegetahuan 
berhubungan dengan 
kurang terpapar informasi 
(D.0111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resiko jatuh berhubungan 
dengan kekuatan otot 
menurun (D.0143) 

S :klien mengatakan tidak tau tanda dan 
gejalanya tu apa aja 

O:klien terlihat mulai mengerti tentang 
penyakitnya dan mulai banyak 
bertanya. 

A: masalah teratasi sebagian  
P : lanjutkan  intervensi 
2.3 Jelaskan tentang penyakit yang 

dialami dengan cara yang tepat. 
2.4 Sediakan  informasi pada klien 

tentang penyakit 
 
S :- 
O: klien berjalan dengan menyeret 
A: masalah belum teratasi 
P : lanjutkan intervensi 
3.2 Identifikasi perilaku dan factor yang 

mempengaruhi resiko jatuh. 
3.3 Identifikasi karakteristik lingkungan 

yang dapat meningkatkan potensi 
untuk jatuh, missal lantai licin dan 
tangga terbuka. 

3.4 Anjurkan klien untuk menggunakan. 
tongkat atau alat pembantu berjalan. 

Kamis,17 April 
2019 

Gangguan mobilitas fisik 
berhubungan dengan 
penurunan kekuatan otot 
(D.0054) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defisit pegetahuan 
berhubungan dengan 
kurang terpapar informasi 
(D.0111) 
 
 
 

S : klien mengatakan sering melatih 
tangan kirinya secara mandiri 

O: klien dapat menggerakan tangan 
kirinya secara mandiri 

A: masalah teratasi sebagian 
P : lanjutkan  intervensi 
1.2 Latih klien dalam melakukan activity 

daily living  
1.3 Dampingi dan bantu klien saat 

mobilisasi 
1.4 Latih rentang gerak / ROM 
1.5 Berikan alat bantu jika klien 

memerlukan  
 
 
S :klien mengatakan stroke itu gejalanya 

seperti kelumpuhan tangan atau kaki, 
kelemahan otot dan susah berbicara. 

O:klien terlihat mulai mengerti tentang 
penyakitnya 

A: masalah teratasi  
P : hentikan intervensi 
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Resiko jatuh berhubungan 
dengan kekuatan otot 
menurun (D.0143) 

 
 

S :- 
O: klien berjalan dengan menyeret dan 

berpegangan benda-benda di sekitar 
A: masalah belum teratasi 
P : lanjutkan intervensi 
3.2 Identifikasi perilaku dan factor yang 

mempengaruhi resiko jatuh. 
3.3 Identifikasi karakteristik lingkungan 

yang dapat meningkatkan potensi 
untuk jatuh, missal lantai licin dan 
tangga terbuka. 

3.4 Anjurkan klien untuk menggunakan. 
tongkat atau alat pembantu berjalan. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Gangguan Mobilitas Fisik Berhubungan Dengan Penurunan 

Kekuatan Otot 

Saat pengkajian didapatkan data klien mengatakan  sulit untuk menggerakan 

anggota gerak yang mengalami kelemahan, klien mengatakan tidak dapat berjalan 

lama, kekuatan otot menurun dan di bantu oleh mahasiswa saat berjalan jauh. 

Setelah di lakukan tindakan keperawatan seperti melatih rentang gerak/ROM, 

damping dan bantu klien saat mobilisasi, dan memberikan alat bantu jika klien 

memerlukan. 
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Data tersebut sesuai dengan teori menurut (Amin,2015), gejala yang timbul 

karena Stroke yaitu mengalami kelemahan dan kelumpuhan, tiba-tiba hilang rasa 

kepekaan, bicara pelo atau cadel, gangguan bicara, gangguan penglihatan, mulut 

mencong atau tidak simetris kletika menyeringai, gangguan daya ingat, nyeri 

kepala hebat, vertigo, penurunan kesadaran, proses kencing terganggu dan 

mengalami gangguan fungsi otak. 

Stroke yang merupakan kondisi patologis otak di mana terjadinya 

peningkatan produksi eikosanoid, dijumpai adanya produksi oksigen radikal 

bebas dan lipid peroksidase yang mempunyai efek merusak terhadap struktur otak 

dan fungsinya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penurunan kekuatan otot 

dan gangguan neuromuskular pada pasien Stroke (Sari,2015) 

Stroke atau gangguan peredaran darah otak (GPDO) merupakan penyakit 

neurologik yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. 

Pasien dengan stroke sering mengalami gangguan fungsi motorik dan sensorik 

seperti kesulitan saat berjalan karena mengalami gangguan pada kekuatan otot, 

keseimbangan dan koordinasi gerak atau mengalami parese(Kelemahan) dan 

paralisis (Kelumpuhan) (Pratiwi&Meuthia, 2015). 

Saat dievaluasi pada hari terakhir klien mengatakan mulai melakukan 

gerakan ROM setiap hari setelah solat subuh. Penulis berasumsi bahwa Stroke 

dapat mengalami gangguan mobilitas fisik di karenakan adanya penyumbatan 

sehingga dapat merusak struktur di otak yang mengakibatkan defisit neurologis 

atau kelumpuhan fokal (hemiparesis). 
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4.2.2 Harga Diri Rendah situasional Berhubungan Dengan Perubahan 

Citra Tubuh 

Saat pengkajian pada klien 1 didapatkan data klien mengatakan malu jika 

ada orang yang melihat klien berjalan, klien mengatakan malu jika ada yang 

membantu dirinya dan klien terlihat hanya menunduk saat berjalan. Setelah di 

lakukan tindakan keperawatan seperti mendorong klien mengidentifikasi 

kekuatan dirinya dan mengajarkan keterampilan bermain perilaku yang positif 

memalui bermain peran. 

Data tersebut sesuai dengan teori menurut (zarmi, 2017), akibat dari 

serangan Stroke mempengaruhi fungsi fisikologis dari pasien, pasien merasa 

dirinya cacat dan kecacatan ini menyebabkan citra diri terganggu, merasa tidak 

mampu, jelek, memalukan, dan sebagainya. Yang nantinya akan sangat 

mengganggu fungsi peran pasien. Hal ini menggambarkan bahwa pasien stroke 

mengalami harga diri rendah. 

Stroke dapat menyebabkan 80-90% bermasalah dalam berpikir dan 

mengingat, 80% penurunan parsial/total gerakan lengan dan tungkai, 70% 

menderita depresi, 30% mengalami kesulitan bicara, menelan, membedakan 

kanan dan kiri Pudiastuti (2011). Selain mengalami gangguan fisik pasien stroke 

juga secara psikologis mengalami suatu “kehilangan” yang sangat besar dan 

berharga dalam hidupnya, yakni “kehilangan” kebebasan untuk bergerak, bekerja, 

kehilangan kegagahan, kekuatan anggota tubuh, dan kehilangan kemandirian, hal 
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ini berdampak pada konsep diri pasien stroke (Wicaksana, 2008 dalam Dewi, 

2015). 

Saat dievaluasi pada hari terkhir klien mengatakan sudah tidak merasa malu 

lagi ketika berjalan keluar kamar, dan terlihat sudah mulai merasa percaya diri. 

Berdasarkan data yang didapat penulis berasumsi bahwa terjadinya harga diri 

rendah di karenakan klien merasa dirinya tidak sempurna dikarenakan adanya 

kelumpuhan pada sebagian anggota geraknya. 

4.2.3 Gangguan Komunikasi Verbal Berhubungan Dengan Neuromuskuler 

Saat pengkajian pada klien 1 didapatkan data klien mengatakan senang 

berbicara dengan mahasiswa dan mulai bisa berbicara dengan pelan dan jelas, 

klien terlihat berbicara dengan pelan dan jelas, klien terlihat berbicara pelo atau 

cadel. Setelah di lakukan tindakan keperawatan seperti memberikan dorongan 

klien untuk berkomunikasi secara perlahan, memberikan pujian positif, 

dengarkan dengan penuh perhatian, dan anjurkan ekspresi diri dengan cara lain 

dalam menyampaikan informasi (bahasa isyarat). 

Data tersebut sesuai dengan teori menurut (Amin,2015), gejalan yang timbul 

karena Stroke yaitu mengalami kelemahan dan kelumpuhan, tiba-tiba hilang rasa 

kepekaan, bicara pelo atau cadel, gangguan bicara, gangguan penglihatan, mulut 

mencong atau tidak simetris kletika menyeringai, gangguan daya ingat, nyeri 

kepala hebat, vertigo, penurunan kesadaran, proses kencing terganggu dan 

mengalami gangguan fungsi otak. 
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Defisit komunikasi verbal pada pasien Stroke disebabkan kelumpuhan otot 

sekitar mulut dan lidah seperti otot stiloglosus, hipoglosus, genioglosus, 

longitudinalis superior inferior, otot masetter, bucinator dan pallatum. 

Kelumpuhan pada otot ini menyebabkan gangguan pada proses menghasilkan 

suara dalam berbicara, maka di perlukan latihan bicara yang dapat meningkatkan 

kekuatan otot agar artikulasi menjadi jelas (Yuliastuti,2018).  

Saat dievaluasi pada hari terakhir klien mengatakan sudah bisa berbicara 

dengan pelan dan jelas, mulai banyak berbicara dengan orang dan klien masih 

berbicara dengan cadel atau pelo. Berdasarkan data yang di dapat penulis 

berasumsi bahwa terjadinya masalah gangguan komunikasi verbal pada klien 1 di 

karenakan adanya kerusakan pada neuromuskuler yang menyebabkan kesusahan 

berbicara sehingga klien berbicara pelo. 

4.2.4 Defisit Pengetahuan Berhubungan dengan Kurang Terpapar 

Informasi 

Saat pengkajian didapatkan data klien mengatakan Klien mengatakan tidak 

tau apa yang harus di lakukan  dengan penyakitnya, klien terlihat sering bertanya 

kepada mahasiswa tentang penyakitnya. Setelah di lakukan tindakan keperawatan 

seperti memberitau tanda dan gejala yang muncul pada penyakitnya, menjelaskan 

tentang penyakit yang dialami dengan cara yang tepat, dan menyediakan 

informasi pada klien tentang penyakitnya. 

Defisit pengetahuan klien dipicu oleh tingkat pendidikan yang rendah, faktor 

usia, hal ini menurut penelitian (Putro,2012), pasien stroke akan menimbulkan 
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dampak secara langsung pada penderita seperti pengetahuan, sikap, presepsi, 

motivasi, iat, referensi dan sosial budaya. Pendidikan kesehatan yang diberikan 

bertujuan meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit Stroke selain 

mendapat informasi dari berbagai media baik cetak maupun elektronik. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Makin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut menerima informasi sehingga 

makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Selain pendidikan, 

pengetahuan juga dipengaruhi oleh media massa, lingkungan usia, sosial budaya, 

dan ekonomi. 

Saat dievaluasi pada hari terakhir klien mengatakan mengerti tentang 

penyakitnya dan klien terlihat tau apa yang harus dilakukan dengan penyakitnya. 

Bedasarkan data yang didapat penulis berasumsi bahwa masalah defisit 

pengetahuan dikarenakan tidak adanya media informasi yang mendukung klien 

mendapatkan informasi yang cukup tentang kesehatannya dan kurangnya 

komunikasi antar Lansia maupun masyarakat yang ada di lingkungannya. 

4.2.5 Resiko Jatuh Berhubungan Dengan Kelemahan Kekuatan Otot 

Saat dilakukan pengkajian didapatkan data diagnose sekunder klien lebih 

dari 1 diagnosa, klien berjalan dengan berpegangan pada benda-benda di sekitar 

dan kemampuan berjalan pasien lemah serta skor skala pada klien 1 adalah 75 

dan klien 2 adalah 60, setelah dilakukan tindakan keperawatan seperti menilai 

perilaku dan faktor yang mempengaruhi resiko jatuh, menyarankan klien untuk 
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menggunakan tongkat atau alat bantu berjalan dan mengamati kemampuan klien 

dalam berpindah dari tempat tidur ke kursi roda atau sebaliknya. 

Data tersebut sesuai dengan teori Deniro (2017) usia tua akan mengalami 

penurunan dalam kemampuan melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari, 

sehingga fleksibilitas yang di miliki akan semakin menurun dan menyebabkan 

resiko jatuh yang lebih besar. 

 

Setelah dilakukan evaluasi pada hari terakhir klien mengatakan tidak ada 

kejadian jatuh. Penulis berasumsi resiko jatuh pada Klien pasca Stroke di 

akibatkan kelemahan pada otot anggota gerak sehinga kurangnya keseimbangan 

pada klien dan dapat memungkinkan adanya resiko jatuh pada pasien pasca 

Stroke.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  studi kasus Asuhan Keperawatan Lansia Dengan Pasca Stroke di 

Panti Tresna Werdha NIrwana Puri Samarinda Kalimantan Timur di wisma Wijaya 

Kusuma dan wisma Tulip tahun 2019, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai 

berikut : 

5.1.1 Hasil pengkajian yang di dapatkan dari kedua kasus menunjukkan adanya 

tanda dan gejala yang sama oleh kedua klien. Umumnya keluhan yang di 

rasakan klien 1 dirasakan juga oleh klien 2. Tanda dan gjala yang muncul dan 

dirasakan oleh kedua klien yaitu adanya kelemahan otot pada ekstermitas, 

susah menggerakan anggota tubuh, dan adanya kekakuan pada anggota tubuh. 

Hal ini menunjukan jika seseorang terdiagnosa Stroke memiliki kemungkinan 

akan timbul masalah dan keluhan yang sama yang akan dirasakan oleh 

penderita. 

5.1.2 Diagnosa Keperawatan yang muncul pada kedua klien umumnya sama. 

Namun ada satu diagnosa yang berbeda di antara kedua klien. Kedua klien 

sama-sama memiliki diagnose yakni gangguan mobilitas fisik berhubungan 

dengan penurunan kekuatan otot, defisit pengetahuan berhubungan dengan 

kurang terpapar informasi, dan resiko jatuh berhubungan dengan kelemahan 
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anggota gerak. Namun, klien pertama memiliki 2 diagnosa yang tidak di 

derita oeh klien kedua , diagnosa itu adalah harga diri rendah situasional 

berhubungan dengan perubahan citra tubuh, dan gangguan komunikasi verbal 

berhubungan dengan neuromuskuler. 

 

5.1.3 Intervensi yang disusun penulis disesuaikan dengan diagnose yang di angkat. 

Kedua klien memiliki beberapa diagnosa yang sama seperti gangguan 

mobilitas fisik, defisit pengetahuan, dan resiko jatuh. Dari diagnose yang 

sama tersebut tidak ditemukan intervensi yang berbeda antara klien 1 dan 

klien 2. Yang membedakan hanya pada bagian implementasi ada beberapa 

intervensi yang tidak dapat di laksanakan pada salah satu klien. 

5.1.4 Implementasi Keperawatan disesuaikan dengan rencana keperawatan tindakan 

yang telah penulis susun. Implementasi keperawatan yang di lakukan pada 

beberapa diagnosa seperti gangguan mobilitas fisik, defisit pengetahuan dan 

resiko jatuh dalam proses implementasi yang di lakukan sesuai dengan 

rencana yang dibuat dan penulis tidak menemukan adanya perbedaan antara 

intervensi yang dibuat dengan implementasi yang di lakukan. 

5.1.5 Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua kasus di lakukan 

selama 4 hari perawatan oleh penulis. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh 

penulis pada kedua klien menunjukan tanda dan gejala yang sama. Kedua 

klien mengatakan merasa leih mudah dalam menggerakan anggota tubuh 

setelah di lakukan ROM. Kedua klien mendapat diagnose yang sama, namun 
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yang membedakan pada klien 1 terdapat diagnosa harga diri rendah 

situasional berhubungan dengan perubahan citra tubuh, dan gangguan 

komunikasi verbal berhubungan dengan neuromuskuler, sedangkan pada klien 

2 tidak terdapat diagnosa tersebut. 

5.2 Saran 

1. Bagi Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda diharapkan adanya 

perhatian khusus seperti penyedian pegangan pada sekitar dinding agar dapat 

mempermudah klien dan mencegah klien dari jatuh dan sebaiknya pada lansia 

dengan stroke yang mengalami HDR lebih di tingkatkan dalam member 

motivasi dan dorongan serta perawat lebih aktif dalam menggali sisi positif 

yang dimiliki oleh lansia. 

2. Bagi Perawat, dalam melakukan Asuhan Keperawatan pada gerontik 

hendaknya menggunakan pendekatan proses koperawatan secara 

komprehensif dengan melbatkan peran serta klien sehingga dapat mencapai 

sesuai dengan tujuan. Serta dalam menentukan masalah keperawatan, 

diharapkan juga memperhatikan masalah pisikologis klien 

3. Untuk peneliti selanjutnya, di harapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi 

referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan Asuhan 

Keperawatan Lansia dengan Pasca Stroke. 
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