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ABSTRAK 

 

ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN DENGAN PENYAKIT STROKE 

NON HEMORAGIK DI RUANG STROKE CENTER RSUD ABDUL 

WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA 

 

 

Linda Nurdiana 
1
, H. Lamri

 2
, Rivan

 3
 

Mahasiswa Prodi Diploma III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim 

Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kaltim 

 

 

Pendahuluan : Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan yang penting dan 

perlu diperhatikan. Selain jumlah kasus yang semakin meningkat, stroke dapat 

menyebabkan penurunan kualitas hidup penderitanya 

Tujuan : Memberikan gambaran asuhan keperawatan pada pasien dengan 

penyakit Stroke Non Hemoragik secara komperhensif. 

Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dalam 

bentuk studi kasus dengan pendekatan Asuhan Keperawatan, sampel yang 

digunakan sebanyak 2 responden, dilakukan di Ruang Stroke Center RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie. 

Hasil  : Berdasarkan pada pengkajian, penegakkan diagnosa, intervensi, 

implementasi dan hasil evaluasi, pada pasien pertama ditemukan tiga diagnosa 

keperawatan yang muncul dan dua teratasi hari ketiga dan dua teratasi. Pada 

pasien kedua ditemukan tiga diagnosa keperawatan yang muncul dua teratasi  

pada hari ke dua dan tiga teratasi . 

Kesimpulan : Pada pasien 1 terdapat 2 masalah yang teratasi sebagian yaitu 

gabgguan komunikasi verbal, dan 1 masalah lainnya teratasi seperti gangguan 

mobilitas fisik dan resiko jatuh. Sedangkan pasien 2 terdapat 3 masalah 

keperawatan yang teratasi yaitu pola napas tidak efektif, gangguan mobilitas, dan 

resiko jatuh 

 

 

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Stroke Non Hemoragik 
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ABSTRACT 

 

NURSING PATIENTS WITH NON-HEMORAGIC STROKE DISEASE IN 

STROKE CENTER ROOM ABDUL WAHAB RSUD SJAHRANIE 

SAMARINDA 

 

Linda Nurdiana 
1
, H.Lamri 

2
, Rivan 

3 

Students of Diploma III Nursing Study Program at the Health Ministry of East 

Kalimantan Poltekkes 

Lecturer in Nursing Department of East Kalimantan Polytechnic 

 

 

Introduction : Stroke is one of the important and important health problems. 

In addition to the increasing number of cases, strokes can cause a decrease in the 

quality of life of sufferers 

Objective : Provide an overview of nursing care in patients with non-

hemorrhagic stroke in a comprehensive manner 

Method  : This study used a descriptive research method in the form of 

a case study with the Nursing Care approach, the sample used by 2 respondents 

was conducted at the Abdul Wahab Sjahranie Hospital Stroke Center Room 

Results  : Based on the assessment, diagnosis, intervention, 

implementation and evaluation results, the first patients found three nursing 

diagnoses that emerged and two resolved the third day and two resolved. In the 

second patient found three nursing diagnoses that appeared two resolved on the 

second day and three resolved 

Conclusion : In patient 1 there were 2 problems that were partially 

resolved, namely verbal communication disturbances, and 1 other problem was 

resolved such as impaired physical mobility and the risk of falling. While patient 

2 there are 3 nursing problems that are overcome namely ineffective breathing 

patterns, mobility disorders, and the risk of falling 

 

 

Keywords: Nursing care, Non-Hemorrhagic Stroke 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan yang penting dan perlu 

diperhatikan. Selain jumlah kasus yang semakin meningkat, stroke dapat 

menyebabkan penurunan kualitas hidup penderitanya. Data American Heart 

Association (AHA) tahun 2015 menunjukkan bahwa stroke merupakan penyebab 

disabilitas pertama di dunia dan penyebab demensia kedua setelah Alzheimer’s 

Disease. Selain sebagai penyebab disabilitas dan demensia, stroke juga merupakan 

penyebab kematian nomor 2 pada orang berusia lebih dari 60 tahun, dan penyebab 

kematian nomor 5 pada orang berusia 15-59 tahun. Setiap 6 detik, stroke 

menyebabkan kematian pada beberapa orang. 

Menurut WHO (World Health Organization) tahun 2012, kematian akibat stroke 

sebesar 51 % di seluruh dunia disebabkan oleh tekanan darah tinggi.Selain itu, 

diperkirakan sebesar 16 % kematian stroke disebabkan tingginya kadarglukosa. 

Menurut American Heart Assosiation(AHA, 2015) angka kejadian stroke pada 

laki-laki usia 20-39 tahun sebanyak 0,2% dan perempuan sebanyak 0,7%. Usia 

40-59 tahun angka terjadinya stroke pada perempuan sebanyak 2,2% dan laki-laki 

1,9%. Seseorang pada usia 60-79 tahun yang menderita stroke pada perempuan 

5,2% dan laki-laki sekitar 6,1%. Prevalensi stroke pada usia lanjut semakin 

meningkat dan bertambah setiap tahunnya dapat dilihat dari usia seseorang 80 

tahun keatas dengan angka kejadian stroke pada laki-laki sebanyak 15,8% dan 
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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 33,5% per 100.000 populasi (AHA, 2015). 

Angka pengidap penyakit stroke dan kanker di Indonesia meningkat. Berdasarkan 

hasil Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyebutkan penyakit tidak 

menular di Indonesia meningkat dibandingkan pada tahun 2013. Peningkatan 

pengidap penyakit kanker, stroke, ginjal kronik, diabetes, dan hipertensi naik 

secara signifikan. Jika dibandingkan dengan hasil risetpada 2013, prevalensi 

kanker meningkat dari 1,4% jadi 1,8%, pengidap stroke dari 7% menjadi 10,9%, 

penyakit ginjal kronik naik dari 2% jadi 3,8%. Sementara berdasarkan 

pemeriksaan gula darah, penyakit diabetes mellitus naik dari 6,9% jadi 8,5%. 

Hasil pengukuran tekanan darah menunjukkan penyakit hipertensi naik dari 

25,8% jadi 34,1%. Kenaikan prevalensi penyakit tidak menular ini berhubungan 

dengan pola hidup, seperti jumlah perokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, dan 

konsumsi buah, serta sayur. 

Prevalensi stroke di Kalimantan Timur adalah 6,9 per 1000 penduduk. Menurut 

kabupaten / kotaprevalensi stroke berkisarantara 0-15,2%, dan Kutai Barat 

mempunyai prevalensi lebih tinggi di banding wilayah lainnya. Baik berdasarkan 

diagnosis maupun gejala. Menurut karakteristik responden Kalimantan Timur, 

terlihat berdasarkan umur, prevalensi penyakit stroke meningkat sesuai 
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peningkatan umur responden, pola prevalensi stroke menurut jenis kelaminn 

nampak tidak ada perbedaan yang berarti (2013). 

Jumlah rata ratapasien di unit stroke di RSUD Abdul Sjahranie pada tahun 2016 

berkisar antara 40-50 per-bulan yang berfluktuasi. Tendensi peningkatan tiap 

bulan dan Bed Occopanty Rate (BOR) yang berkisar 80% kasus pasien stroke 

yang di rawat, factor resiko terbanyak adalah hipertensi, diabetes mellitus (Kaltim 

post, XIII:2017, Arie Ibrahim). 

Stroke menyebabkan berbagai deficit neurologis, sesuai dengan lokasi dan ukuran 

lesi. Manifestasi klinis dari stroke antara lain: gangguan motorik, gangguan 

komunikasi verbal, gangguan persepsi, kerusakan fungsi kognitif dan gangguan 

psikologis serta disfungsi kandungkemih. Stroke dapat menyisakan kelumpuhan, 

terutama pada sisi yang terkena, timbul nyeri, sublukasi pada bahu, pola jalan 

yang salah dan masih banyak kondisi yang perlu dievaluasi oleh perawat. Perawat 

mengajarkan cara mengoptimalkan anggota tubuh sisi yang terkena stroke melalui 

suatu aktivitas yang sederhana dan mudah dipahami pasien dan keluarga 

(Smeltzer and Bare, 2008). 

Masalah hambatan mobilitas yang terjadi pada pasien stroke dapat diatasi dengan 

memberikan intervensi berupa latihan Range Of Motion (ROM), kontraksi otot 

isometric dan isotonik, kekuatan/ketahanan, aerobik, sikap, dan mengatur posisi 

tubuh. Latihan ROM adalah latihan pergerakan maksimal yang dilakukan oleh 

sendi. Latihan ROM menjadi salah satu bentuk latihan yang berfungsi dalam 
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pemeliharaan fleksibilitas sendi dan kekuatan otot pada pasien stroke (Herminaet 

al., 2016). 

Artikel yang ditulis oleh Battaglia dkk dalam National Center for Biotechnology 

Information tahun 2014, menyatakan bahwa terjadi peningkatan fleksibilitas sendi 

setelah diajarkan latihan berbentuk ROM selama 6 minggu dengan 5x latihan 

dalam seminggu. Peningkatan kecenderungan tulang belakang pada kelompok 

terlatih ROM sebesar 16,4%, rentang gerak sacral/hip 29,2%, dan rentang gerak 

dada 22,5% dibandingkan dengan kelompok control setelah periode latihan. 

Berdasarkan penelitian tersebut, latihan ROM dapat menjadi salah satu intervensi 

untuk mengatasi masalah pada sendi dan otot, sehingga penelitian tersebut dapat 

menjadi acuan dalam memberikan intervensi bagi pasien stroke yang mengalami 

hambatan dalam mobilitas fisik. Intervensi tersebut dapat diberikan karena kondisi 

hambatan mobilitas fisik juga ditandai dengan penurunan kekuatan otot dan 

rentang gerak yang merupakan masalah pada otot dan sendi (Herminaet al., 2016). 

Menurut Lewis (2007) mengemukakan bahwa sebaiknya latihan pada pasien 

stroke dilakukan beberapa kali dalam sehari untuk mencegah komplikasi. 

Semakin dini proses rehabilitasi dimulai maka kemungkinan pasien mengalami 

deficit kemampuan akan semakin kecil (National Stroke Association, 2009). 

Menurut Rhoad & Meeker (2008), Ada 3 jenis latihan ROM, yaitu ROM aktif, 

ROM aktif dengan penampingan (aktif-asistif) dan ROM pasif. Latihan ROM 

aktif adalah pergerakan yang dilakukan oleh klien sendiri tanpa bantuan perawat. 

Sedangkan latihan ROM aktif dengan pendampingan (aktif-asistif) adalah latihan 
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yang  tetap dilakukan oleh klien secara mandiri dengan didampingi oleh perawat 

untuk mencapai gerakan ROM yang diinginkan.Latihan ROM pasif adalah 

gerakan yang dilakukan oleh perawat atau terapis. Jenis latihan ini tidak 

menggunakan gerakan aktif dari klien. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin memberikan solusi untuk 

mengatasi masalah yang terjadi pada pasien yang menderita stroke dengan 

memberikan intervensi keperawatan yaitu ROM untuk meningkatkan kemampuan 

pada otot agar tidak terjadi kelumpuhan atau hemiparase pada ekstremitas yang 

tidak diinginkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat banyaknya penderita stroke di Negara ini , baik yang masih hidup 

maupun yang sudah meninggal, yang menderita kecacatan maupun tidak, maka 

penulis ingin mendalami lebih lanjut bagaimana penyakit ini terjadi, karena itu 

disusunlah karya tulis ilmiah ini dengan judul. “Asuhan Keperawatan pada pasien 

dengan Stroke Non Hemoragik di Ruangan Stroke Center RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan Umum dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mempelajari asuhan 

keperawatan pada pasien stroke non hemoragik dan memberikan pemahaman 

kepada penulis agar dapat berpikir logis dan ilmiah sesuai dengan realita yang ada 
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dalam lahan untuk membahas asuhan keperawatan pada pasien stroke non 

hemoragik. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada pasien dengan stroke non hemoragik 

b. Merumuskan analisa sintesa yang sesuai dengan kasus pada pasien dengan 

stroke non hemoragik 

c. Merumuskan diagnose keperawatan yang muncul pada pasien dengan 

stroke non hemoragik 

d. Menentukan intervensi keperawatan yang tepat untuk pasien dengan stroke 

non hemoragik 

e. Melakukan implementasi keperawatan pada pasien dengan stroke non 

hemoragik 

f. Mampu mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan pada pasien dengan 

stroke non hemoragik 

g. Mampu mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan pada pasien 

dengan stroke non hemoragik 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan pembaca agar dapat melakukan pencegahan untuk 

menjaga diri sendiri dan orang disekitarnya agar tidak terkena stroke, bahwa 

stroke adalah keadaan seseorang yang secara tiba-tiba maupun tidak yang pada 

awalnya akan mengalami ganggu andalan hal motorik, berbicara, dan gangguan 

sensorik. Penulisan karya tulis ini juga berfungsi untuk mengetahui kesinkronan 
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antara teori dan kasus nyata yang terjadi dilapangan, karena dalam teori yang 

sudah ada tidakselalu sama dengan kasus yang terjadi. Sehingga disusunlah karya 

tulis ilmiah ini. 

1.4.2 Bagi Tempat Penelitian 

Dapat dipakai untuk acuan dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan bagi 

pasien khususnya dengan gangguan system persarafan stroke non hemoragik dan 

melakukan pencegahan dengan memberi penyuluhan kepada pasien hipertensi 

karena bisa berakibat menjadi penyakit stroke. 

1.4.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan 

ilmu keperawatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam memberikan 

pengetahuan di bidang kesehatan dan spiritual. 



 

 

8 

 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA    

2.1 Konsep Dasar 

2.1.1 Definisi 

Stroke atau cedera cerebrovaskuler adalah kehilangan fungsi otak yang 

diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak (Smeltzer C. Suzanne, 

2002). 

Stroke atau cedera cerebrovaskuler adalah gangguan neurologik mendadak yang 

terjadi akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui system suplai 

arteri otak (Sylvia A Price, 2006). 

Stroke non hemoragik adalah sindroma klinis yang awalnya timbul mendadak, 

progresi cepat berupa deficit neurologis fokal atau global yang berlangsung 24 

jam atau lebih atau langsung menimbul kematian yang disebabkan oleh gangguan 

peredaran darah otak non straumatik (Arif Mansjoer, 2000). 

Stroke non hemoragik merupakan proses terjadinya iskemia akibat emboli dan 

trombosis serebral biasanya terjadi setelah lama beristirahat, baru bangun tidur 

atau di pagi hari dan tidak terjadi perdarahan. Namun terjadi iskemia yang 

menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder. (Arif 

Muttaqin, 2008). 
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2.1.2 Etiologi  

Pada tingkatan makroskopik, stroke non hemoragik paling sering disebabkan oleh 

emboli ektrakranial atau trombosis intrakranial. Selain itu, stroke non hemoragik 

juga dapat diakibatkan oleh penurunan aliran serebral. Pada tingkatan seluler, 

setiap proses yang mengganggu aliran darah menuju otak menyebabkan timbulnya 

kaskade iskemik yang berujung pada terjadinya kematian neuron dan infark 

serebri. 

1. Emboli 

Embolus yang dilepaskan oleh arteria karotis atau vertebralis, dapat 

berasal dari “plaque athersclerotique” yang berulserasi atau dari trombus 

yang melekat pada intima arteri akibat trauma tumpul pada daerah leher 

Embolisasi kardiogenik dapat terjadi pada : 

a. Penyakit jantung dengan “shunt” yang menghubungkan bagian 

kanan dan bagian kiri atrium atau ventrikel. 

b. Penyakit jantung rheumatoid akut atau menahun yang 

meninggalkan gangguan pada katup mitralis. 

c. Fibrilasi atrium 

d. Infarksio kordis akut 

e. Embolus yang berasal dari vena pulmonalis 

f. Kadang-kadang pada kardiomiopati, fibrosis endrokardial, 

jantung miksomatosus sistemik 

g. Embolisasi akibat gangguan sistemik dapat terjadi sebagai: 
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1) Embolia septik, misalnya dari abses paru atau 

bronkiektasis 

2) Metastasis neoplasma yang sudah tiba di paru. 

3) Embolisasi lemak dan udara atau gas N (seperti 

penyakit “caisson”). 

Emboli dapat berasal dari jantung, arteri ekstrakranial, ataupun dari right-

sided circulation (emboli paradoksikal). Penyebab terjadinya emboli 

kardiogenik adalah trombi valvular seperti pada mitral stenosis, 

endokarditis, katup buatan), trombi mural (seperti infark miokard, atrial 

fibrilasi, kardiomiopati, gagal jantung kongestif) dan atrial miksoma. 

Sebanyak 2-3 persen stroke emboli diakibatkan oleh infark miokard dan 

85 persen di antaranya terjadi pada bulan pertama setelah terjadinya infark 

miokard. 

2. Thrombosis 

Stroke trombotik dapat dibagi menjadi stroke pada pembuluh darah besar 

(termasuk sistem arteri karotis) dan pembuluh darah kecil (termasuk 

sirkulus Willisi dan sirkulus posterior). Tempat terjadinya trombosis yang 

paling sering adalah titik percabangan arteri serebral utamanya pada 

daerah distribusi dari arteri karotis interna. Adanya stenosis arteri dapat 

menyebabkan terjadinya turbulensi aliran darah (sehingga meningkatkan 

resiko pembentukan trombus aterosklerosis (ulserasi plak), dan 

perlengketan platelet. 
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Penyebab lain terjadinya trombosis adalah polisetemia, anemia sickle sel, 

defisiensi protein C, displasia fibromuskular dari arteri serebral, dan 

vasokonstriksi yang berkepanjangan akibat gangguan migren. Setiap 

proses yang menyebabkab diseksi arteri serebral juga dapat menyebabkan 

terjadinya stroke trombotik (contohnya trauma, diseksi aorta thorasik, 

arteritis). 

Infark ischemic cerebri sangat erat hubungannya dengan  aterosklorosis 

dan arterioskerosis. 

Ateriklerosis dapat menimbulkan bermacam - macam manifestasi klinis 

dengan cara : 

a. Menyempitkan lumen pembuluh darah dan mengakibatkan insufisiensi 

aliran darah. 

b. Oklusi mendadak pembuluh darah karena terjadinya thrombus dan 

perdarahan aterm. 

c. Dapat terbentuk thrombus yang kemudian terlepas sebagai emboli. 

d. Menyebabkan aneurisma yaitu lemahnya dinding pembuluh darah atau 

menjadi lebih tipis sehingga dapat dengan mudah robek. 

Faktor yang mempengaruhi aliran darah ke otak: 

a. Keadaan pembuluh darah 

b. Keadaan darah viskositas darah meningkat, hematokrit meningkat, aliran 

darah ke otak menjadi lebih lambat, anemia berat, oksigenasi ke otak 

menjadi menurun 
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c. Tekanan darah sistemik memegang peranan perfusi otak. Otoregulasi 

ptak yaitu kemampuan intrinsik pembuluh darah otak untuk mengatur 

agar pembuluh darah otak tetap konstan walaupun ada perubahan tekanan 

perfusi otak 

d. Kelainan jantung menyebabkan menurunnya curah jantung dank arena 

lepasnya embolus sehingga menimbulkan ischemia otak. 

 

2.1.3 Patofisiologi 

Infark ischemic cerebri sangat erat hubungannya dengan aterosklerosis dan 

arteriosklerois. Aterosklerosis dapat menimbulkan bermacam – macam 

manifestasi klinis dengan cara :  

1. Menyempitkan lumen pembuluh darah dan mengakibatkan insufisiensi 

aliran darah.  

2. Oklusi mendadak pembuluh darah karena terjadinya thrombus dan 

perdarahan aterm.  

3. Dapat terbentuk thrombus yang kemudian terlepas sebagai emboli.  

4. Menyebabkan aneurisma yaitu lemahnya dinding pembuluh darah atau 

menjadi lebih tipis sehingga dapat dengan mudah robek.  

Faktor yang mempengaruhi aliran darah ke otak:  

1. Keadaan pembuluh darah.  

2. Keadan darah : viskositas darah meningkat, hematokrit meningkat, aliran 

darah ke otak menjadi lebih lambat, anemia berat, oksigenasi ke otak menjadi 

menurun.  
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3. Tekanan darah sistemik memegang peranan perfusi otak. Otoregulasi otak 

yaitu kemampuan intrinsik pembuluh darah otak untuk mengatur agar 

pembuluh darah otak tetap konstan walaupun ada perubahan tekanan perfusi 

otak. 

4. Kelainan jantung menyebabkan menurunnya curah jantung dan karena 

lepasnya embolus sehingga menimbulkan iskhemia otak.  

Suplai darah ke otak dapat berubah pada gangguan fokal (thrombus, emboli, 

perdarahan dan spasme vaskuler) atau oleh karena gangguan umum (Hypoksia 

karena gangguan paru dan jantung). Arterosklerosissering/cenderung sebagai 

faktor penting terhadap otak.  

Thrombus dapat berasal dari flak arterosklerotik atau darah dapat beku pada 

area yang stenosis,dimana aliran darah akan lambat atau terjadi turbulensi. 

Oklusi pada pembuluh darah serebral oleh embolus menyebabkan oedema dan 

nekrosis diikuti thrombosis dan hypertensi pembuluh darah. Perdarahan 

intraserebral yang sangat luas akan menyebabkan kematian dibandingkan dari 

keseluruhan penyakit cerebrovaskuler. Anoksia serebral dapat reversibel untuk 

jangka waktu 4-6 menit. Perubahan irreversible dapat anoksia lebih dari 10 

menit. Anoksia serebral dapat terjadi oleh karena gangguan yang bervariasi, 

salah satunya cardiac arrest. 
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2.1.4 Pathway 

 

 

 Bagan 2.1 Skema Pathway Stroke 
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2.1.5 Manifestasi Klinis 

Tanda dan gejala dari stroke adalah (Baughman, C Diane.dkk,2000) : 

a. Kehilangan motorik 

Disfungsi motorik paling umum adalah hemiplegia (paralisis pada salah 

satu sisi) dan hemiparesis (kelemahan salah satu sisi) dan disfagia. 

b. Kehilangan komunikasi 

Disfungsi bahasa dan komunikasi adalah disatria (kesulitan berbicara) 

atau afasia (kehilangan berbicara). 

c. Gangguan persepsi 

Meliputi disfungsi persepsi visual humanus, heminapsia atau kehilangan 

penglihatan perifer dan diplopia, gangguan hubungan visual, spesial dan 

kehilangan sensori 

d. Kerusakan fungsi kognitif parestesia (terjadi pada sisi yang berlawanan) 

e. Disfungsi kandung kemih meliputi: inkontinensiaurinarius transier, 

inkontinensia urinarius peristen atau retensi urin (mungkin simtomatik 

dari kerusakan otak bilateral), Inkontinensia urinarius dan defekasiyang 

berlanjut (dapat mencerminkan kerusakan neurologi ekstensif). 

Tanda dan gejala yang muncul sangat tergantung dengan daerah otak yang 

terkena : 

a. Pengaruh terhadap status mental: tidak sadar, konfus, lupa 

tubuh sebelah 

b. Pengaruh secara fisik: paralise, disfagia, gangguan sentuhan 

dan sensasi, gangguan penglihatan 
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c. Pengaruh terhadap komunikasi, bicara tidak jelas, kehilangan 

bahasa. 

 

Tabel 2.1 Tabel bagian hemisfer yang terkena serta tanda dan gejala dapat 

berupa : 

Hemisfer kiri Hemisfer kanan 

1. Mengalami hemiparese kanan 

2. Perilaku lambat dan hati-hati 

3. Kelainan lapan pandang 

kanan 

4. Disfagia global 

5. Afasia 

6. Mudah frustasi 

1. Hemiparese sebelah kiri tubuh 

2. Penilaian buruk 

3. Mempunyai kerentanan terhadap 

sisi kontralateral sehingga 

memungkinkan terjatuh ke sisi 

yang berlawanan tersebut 

 

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang 

a. Angiografi serebral 

Menentukan penyebab stroke secara spesifik seperti perdarahan atau 

obstruksi arteri. 

 

b. Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT). 

Untuk mendeteksi luas dan daerah abnormal dari otak, yang juga 

mendeteksi, melokalisasi, dan mengukur stroke (sebelum nampak oleh 

pemindaian CT). 
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c. CT scan 

Penindaian ini memperlihatkan secara spesifik letak edema, posisi 

hematoma, adanya jaringan otak yang infark atau iskemia dan posisinya 

secara pasti. 

d. MRI (Magnetic Imaging Resonance) 

Menggunakan gelombang megnetik untuk menentukan posisi dan bsar 

terjadinya perdarahan otak. Hasil yang didapatkan area yang mengalami 

lesi dan infark akibat dari hemoragik. 

e. EEG 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat masalah yang timbul dan dampak 

dari jaringan yang infark sehingga menurunya impuls listrik dalam 

jaringan otak.  

f. Pemeriksaan laboratorium 

1) Lumbal pungsi: pemeriksaan likuor merah biasanya dijumpai pada 

perdarahan yang masif, sedangkan pendarahan yang kecil biasanya 

warna likuor masih normal (xantokhrom) sewaktu hari-hari 

pertama. 

2) Pemeriksaan darah rutin (glukosa, elektrolit, ureum, kreatinin) 

3) Pemeriksaan kimia darah: pada strok akut dapat terjadi 

hiperglikemia. 
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4) Gula darah dapat mencapai 250 mg di dalam serum dan kemudian 

berangsur-rangsur turun kembali. 

5) Pemeriksaan darah lengkap: untuk mencari kelainan pada darah itu 

sendiri. 

 

2.1.7 Komplikasi 

Setelah mengalami stroke pasien mungkin akan mengalmi komplikasi, komplikasi 

ini dapat dikelompokan berdasarkan: 

a. Berhubungan dengan immobilisasi  infeksi pernafasan, nyeri pada 

daerah tertekan, konstipasi dan thromboflebitis. 

b. Berhubungan dengan paralisis  nyeri pada daerah punggung, dislokasi 

sendi, deformitas dan terjatuh 

c. Berhubungan dengan kerusakan otak  epilepsi dan sakit kepala. 

d. Hidrocephalus 

e. Individu yang menderita stroke berat pada bagian otak yang mengontrol 

respon pernapasan atau kardiovaskuler dapat meninggal 

 

2.1.8 Faktor Resiko 

Resiko stroke meningkat seiring dengan berat dan banyaknya faktor resiko. Yaitu 

kelainan atau penyakit yang membuat seseorang lebih rentan terhadap serangan 

stroke. 

2.1.8.1 Tidak dapat dimodifikasi 

1) Usia 
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2) Jenis kelamin 

3) Herediter 

4) Ras 

2.1.8.2 Dapat dimodifikasi 

MAYOR 

1) Hipertensi 

2) Penyakit jantung 

3) Sudah ada manifestasi aterosklerosis secara klinis 

4) Diabetes mellitus 

5) Polisitemia 

6) Riwayat stroke 

7) Perokok 

MINOR 

1) Hiperkolesterol 

2) Hematokrit tinggi 

3) Obesitas 

4) Kadar asam urat tinggi 

5) Kadar fibrinogen tinggi 
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2.1.9 Penatalaksanaan 

Tujuan intervensi adalah berusaha menstabilkan tanda-tanda vital dengan 

melakukan tindakan sebagai berikut: 

a. Mempertahankan saluran nafas yang paten yaitu lakukan pengisapan 

lendiryang sering, oksigenasi, kalau perlu lakukan trakeostomi, membantu 

pernafasan. 

b. Mengendalikan tekanan darah berdasarkan kondisi pasien, termasuk untuk 

usaha memperbaiki hipotensi dan hipertensi. 

c. Berusaha menentukan dan memperbaiki aritmia jantung. 

d. Menempatkan pasien dalam posisi yang tepat, harus dilakukan secepat 

mungkin pasien harus dirubah posisi tiap 2 jam dan dilakukan latihan-latihan 

gerak pasif.  

e. Mengendalikan hipertensi dan menurunkan TIK 

f. Dengan meninggikan kepala 15-30 menghindari flexi dan rotasi kepala yang 

berlebihan. 

 

2.1.10 ROM 

1. Pengertian ROM (Latihan Rentang Gerak) 

Range of Motion merupakan prosedur dan usaha untuk memenuhi kebutuhan fisik 

terutama aktivitas gerak (mobilisasi) untuk pasien dengan keterbatasan gerak 

(Suratun, 2008). Latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau tingkat 

kesempurnaan kemampuan menggerakan persendian secara normal dan lengkap 

untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot (Potter & Perry, 2005). 



 

 

21 

 

2. Tujuan 

a. Memelihara dan mempertahankan kekuatan otot 

b. Memelihara mobilitas persendian 

c. Menstimulasi persendian 

d. Mencegah kontraktur dan kekakuan sendi 

e. Memperbaiki tonus otot 

f. Meningkatkan massaotot 

g. Memperlancar sirkulasi darah 

3. Jenis ROM 

a. ROM Pasif 

ROM pasif   : latihan ROM yang di lakukan pasien dengan bantuan 

perawat setiap-setiap gerakan. Kekuatan otot 50%. Latihan ROM pasif 

adalah latihan ROM yang di lakukan pasien dengan bantuan perawat 

setiap-setiap gerakan. Indikasi latihan fasif adalah pasien semikoma dan 

tidak sadar, pasien dengan keterbatasan mobilisasi tidak mampu 

melakukan beberapa atau semua latihan rentang gerak dengan mandiri, 

pasien tirah baring total atau pasien dengan paralisis ekstermitas total 

(suratun, dkk, 2008). Rentang gerak pasif ini berguna untuk menjaga 

kelenturan otot-otot dan persendian dengan menggerakkan otot orang lain 

secara pasif misalnya perawat mengangkat dan menggerakkan kaki pasien. 

b. ROM Aktif 

ROM aktif   :    Perawat memberikan motivasi, dan membimbing klien 

dalam melaksanakan pergerakan sendi secara mandiri sesuai dengan 
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rentang gerak sendi normal (klien aktif). (Potter and Perry, 2006). Latihan 

ROM aktif adalah Perawat memberikan motivasi, dan membimbing klien 

dalam melaksanakan pergerakan sendi secara mandiri sesuai dengan 

rentang gerak sendi normal. Hal ini untuk melatih kelenturan dan kekuatan 

otot serta sendi dengan cara menggunakan otot-ototnya secara aktif. 

c. Indikasi dilakukan ROM 

1. Pasien tirah baring lama 

2. Pasien yang mengalami penurunan tingkat kesadaran 

3. Pasien dengan kasus fraktur, stroke 

4. Pasien dengan kelemahan otot, kekakuan sendi 

5. Nyeri otot, persendian atau tulang, nyeri pinggang, 

tenggkuk, lutut, bahu 

d. Kontraindikasi ROM 

1. Hypermobilitas 

2. Inflamasi 

3. Kelainan sendi atau tulang 

4. Nyeri hebat 

5. Sendi kaku atau tidak dapat bergerak 

6. Trauma baru yang kemungkinan ada fraktur yang 

tersembunyi 
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e. Latihan Gerak Aktif dan Pasif  

1. Latihan Pasif  

a. Gerakan menekuk dan meluruskan pergelangan 

tangan: 

1) Pegang lengan bawah dengan tangan satu, tangan 

lainnya memegang pergelangan tangan pasien. 

2) Tekuk pergelangan tangan ke atas dan ke bawah 

b. Gerakan menekuk dan meluruskan siku : 

Pegang lengan atas dengan tangan satu, tangan lainnya 

menekuk dan meluruskan siku 

1) Pronasi dan supinasi siku 

Posisi lengan fleksi, tangan kiri perawat memegang 

pergelangan yangan kanan pasien, dan tangan kanan 

perawat memegang telapal tangan pasien. Pronasi siku 

memutar lengan bawah  ke arah luar, telapak tangan diarah 

luar. Gerakan supinasi perawat memutar lengan pasien 

kearah dalam, telapak tangan menghadap tubuh pasien. 

c. Gerakan menekuk dan meluruskan sendi bahu : 

1) Tangan satu penolong memegang siku, tangan lainnya 

memengang lengan. 

2) Luruskan siku naikan dan turunkan legan dengan siku 

tetap lurus   
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d. Fleksi dan ekstensi bahu 

Luruskan dan gerakkan tangan ke arah atas kemudian 

kembali ke posisi semula. 

e. Fleksi dan eksensi jari-jari kaki 

Pegang pergelangan kaki pasien dengan tangan kiri dan 

kaki pasien dengan tangan kanan, lakukan gerakan fleksi 

jari kedepan ke bawah kearah tempat tidur lalu melakukan 

ekstensi. Lalu merlakukan gerakan dorso pedis dengan 

menarik kearah belakang 

f. Inversi dan eversi kaki 

Pegang pergelangan kaki pasien dengan tangan kiri dan 

telapak tangan dengan tangan kanan, perawat menggerakan 

telapak kaki kea rah dalam , lalu menggerakkan kaki kea 

rah luar. 

g. Gerakan menekuk dan meluruskan pangkal paha 

Pegang lutut dengan tangan satu, tangan lainnya memegang 

tungkai. Naikkan dan turunkan kaki dengan lutut yang lurus 

h. Rotasi pangkal paha 

Dekatkan kaki pasien pada pelatih, kemudian putar ke arah 

dalam 

i. Adduksi dan abduksi pangkal paha 

Perawat mengangkat kaki pasien setinggi 8 cm, lalu 

melakukan gerakan adduksi, yaitu menjauhi kaki salah satu 
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pasien ke arah perawat. Lalu abduksi, mengangkat kaki lalu 

mendekati kearah pasien 

 

2. Latihan aktif 

a. Latihan ROM aktif pada leher: fleksi, ekstensi, 

hiperkestensi, fleksi kanan kiri, serta rotasi kanan kiri 

b. Latihan ROM aktif pada bahu: fleksi ke atas, ekstensi, 

hiperkestensi, fleksi depan menyilang, ke belakng, 

sirkumduksi, abduksi 

 

Gambar 2.a dan b Latihan ROM aktif pada leher dan bahu 

c. Latihan ROM aktif pada siku; fleksi, ekstensi, supinasi, dan 

pronasi 

d. Latihan  ROM aktif pada pergelangan tangan: fleksi, 

ekstensi, hiperektensi, abduksi, adduksi. 
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Gambar 2. c dan d Latihan ROM aktif pada siku dan pergelangan tangan 

 

e. Latihan ROM aktif pada jari-jari  tangan: fleksi, ekstensi, 

hiperektensi, abduksi, adduksi 

 

Gambar 2.e Latihan ROM aktif pada jari-jari  tangan 

f. Latihan ROM pada kaki: fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi,  

eversi dan inverse 

 

Gambar 2. f Latihan ROM pada kaki 
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4. Pengobatan Konservatif 

a. Vasodilator meningkatkan aliran darah serebral (ADS) secara 

percobaan, tetapi maknanya: pada tubuh manusia belum dapat 

dibuktikan. 

b. Dapat diberikan histamin, aminophilin, asetazolamid, papaverin intra 

arterial. 

c. Anti agregasi thrombosis seperti aspirin digunakan untuk menghambat 

reaksi pelepasan agregasi thrombosis yang terjadi sesudah ulserasi 

alteroma.  

d. Anti koagulan dapat diresepkan untuk mencegah terjadinya/ 

memberatnya trombosis atau emboli di tempat lain di sistem 

kardiovaskuler. 

5. Pengobatan Pembedahan 

Tujuan utama adalah memperbaiki aliran darah serebral : 

a. Endosterektomi karotis membentuk kembali arteri karotis, yaitu 

dengan membuka arteri karotis di leher.  

b. Revaskularisasi terutama merupakan tindakan pembedahan dan 

manfaatnya paling dirasakan oleh pasien TIA. 

c. Evaluasi bekuan darah dilakukan pada stroke akut. 

d. Ugasi arteri karotis komunis di leher khususnya pada aneurisma 
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6.  Pencegahan   

Dengan mengetahui faktor-faktor risiko dari stroke, maka ada beberapa cara untuk 

mencegah stroke, antara lain :  

a. Kontrol tekanan darah tinggi (hipertensi). Salah satu hal paling penting 

untuk mengurangi risiko stroke adalah untuk menjaga tekanan darah 

terkendali. Berolahraga, mengelola stres, menjaga berat badan yang sehat, 

dan membatasi asupan natrium dan alkohol adalah cara-cara untuk 

menjaga tekanan darah tetap terkontrol. Selain dengan perubahan gaya 

hidup, dapat juga dengan mengkonsumsi obat anti hipertensi, seperti 

diuretik, angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor dan angiotensin 

reseptor blocker.  

b. Turunkan kolesterol dan lemak jenuh asupan. Makan rendah kolesterol 

dan lemak, terutama lemak jenuh, dapat mengurangi plak di arteri. Selain 

itu, dapat juga dengan mengkonsumsi obat penurun kolesterol. 

c. Jangan merokok. Berhenti merokok mengurangi risiko stroke.  

d. Kontrol diabetes mellitus. Kita dapat mengelola diabetes dengan diet, 

olahraga, pengendalian berat badan dan pengobatan. Kontrol ketat gula 

darah dapat mengurangi kerusakan otak jika mengalami stroke.  

e. Menjaga berat badan yang ideal. Kelebihan berat badan lain yang 

memberikan kontribusi pada faktor-faktor risiko stroke, seperti tekanan 

darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes mellitus.  

f. Berolahraga secara teratur. Latihan aerobik mengurangi risiko stroke 

dalam banyak cara. Olahraga dapat menurunkan tekanan darah, 
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meningkatkan high density lipoprotein (HDL) kolesterol, dan 

meningkatkan kesehatan secara keseluruhan pembuluh darah dan jantung. 

Hal ini juga membantu menurunkan berat badan, mengendalikan diabetes 

dan mengurangi stres. Olah raga secara bertahap sampai 30 menit seperti 

berjalan, joging, berenang atau bersepeda jika tidak setiap hari, 1 hari 

dalam seminggu. 

g. Kelola stres. Stres dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Juga 

dapat meningkatkan kecenderungan darah membeku, yang dapat 

meningkatkan risiko stroke iskemik. Menyederhanakan hidup, berolahraga 

dan menggunakan teknik relaksasi untuk mengurangi stres.  

h. Minum alkohol dalam jumlah sedang, atau tidak sama sekali. Alkohol 

dapat menjadi faktor risiko stroke. Konsumsi alkohol meningkatkan resiko 

tekanan darah tinggi dan stroke iskemik dan perdarahan.  

i. Jangan gunakan obat-obatan terlarang. Banyak obat, seperti kokain, yang 

menjadi faktor risiko untuk TIA atau stroke. 

Selain itu, makan makanan sehat. Sebuah diet sehat otak harus mencakup:  

a. Lima atau lebih porsi harian buah dan sayuran, yang mengandung zat gizi 

seperti kalium, folat dan antioksidan yang dapat melindungi Anda terhadap 

stroke. 

b. Makanan kaya serat larut, seperti havermut dan kacang-kacangan.  

c. Makanan kaya akan kalsium, mineral yang ditemukan untuk mengurangi 

risiko stroke.  
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d. Produk kedelai, seperti tempe, miso, tahu dan susu kedelai, yang dapat 

mengurangi low-density lipoprotein (LDL) kolesterol dan meningkatkan kadar 

kolesterol HDL. 

e. Makanan kaya omega-3 asam lemak, termasuk ikan air dingin, seperti salmon, 

makarel dan tuna 

 

2.2 Asuhan Keperawatan 

2.2.1. Pengkajian 

a. Identitas klien 

Meliputi nama, umur (kebanyakan terjadi pada usia tua), jenis kelamin, 

pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal dan jam MRS, 

nomor register, diagnose medis. 

b. Keluhan utama 

Biasanya didapatkan kelemahan anggota gerak sebelah badan, bicara pelo, 

dan tidak dapat berkomunikasi. 

c. Riwayat penyakit sekarang 

Serangan stroke seringkali berlangsung sangat mendadak, pada saat klien 

sedang melakukan aktivitas. Biasanya terjadi nyeri kepala, mual, muntah 

bahkan kejang sampai tidak sadar, disamping gejala kelumpuhan separoh 

badan atau gangguan fungsi otak yang lain. 

d. Riwayat penyakit dahulu 
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Adanya riwayat hipertensi, diabetes militus, penyakit jantung, anemia, 

riwayat trauma kepala, kontrasepsi oral yang lama, penggunaan obat-obat 

anti koagulan, aspirin, vasodilator, obat-obat adiktif, kegemukan. 

e. Riwayat penyakit keluarga 

Biasanya ada riwayat keluarga yang menderita hipertensi ataupun diabetes 

militus. 

2.2.1.1 Pengkajian Fokus 

a. Aktifitas/ Istirahat 

Klien akan mengalami kesulitan aktivitas akibat kelemahan, 

hilangnya rasa, paralisis, hemiplegi, mudah lelah, dan susah tidur. 

b. Sirkulasi 

Adanya riwayat penyakit jantung, katup jantung, disritmia, CHF, 

polisitemia, dan hipertensi arterial. 

c. Integritas Ego. 

Emosi labil, respon yang tak tepat, mudah marah, kesulitan untuk 

mengekspresikan diri.  

d. Eliminasi 

Perubahan kebiasaan Bab. dan Bak. Misalnya inkoontinentia urine, 

anuria, distensi kandung kemih, distensi abdomen, suara usus 

menghilang. 

e. Makanan/caitan : 

Nausea, vomiting, daya sensori hilang, di lidah, pipi, tenggorokan, 

dysphagia 
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f. Neuro Sensori 

Pusing, sinkope, sakit kepala, perdarahan sub arachnoid, dan 

intrakranial. Kelemahan dengan berbagai tingkatan, gangguan 

penglihatan, kabur, dyspalopia, lapang pandang menyempit. 

Hilangnya daya sensori pada bagian yang berlawanan dibagian 

ekstremitas dan kadang-kadang pada sisi yang sama di muka. 

g. Nyaman/nyeri 

Sakit kepala, perubahan tingkah laku kelemahan, tegang pada 

otak/muka 

h. Respirasi 

Ketidakmampuan menelan, batuk, melindungi jalan nafas. Suara 

nafas, whezing, ronchi. 

i. Keamanan 

Sensorik motorik menurun atau hilang mudah terjadi injury. 

Perubahan persepsi dan orientasi tidak mampu menelan sampai 

ketidakmampuan mengatur kebutuhan nutrisi, tidak mampu 

mengambil keputusan. 

j. Interaksi sosial 

Gangguan dalam bicara, Ketidakmampuan berkomunikasi. 
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2.2.2 Diagnosa Keperawatan 

1) Resiko Perfusi Serebral Tidak Efektif berhubungan dengan 

aliran darah ke otak terhambat (D.0017)  

2) Defisit perawatan diri: makan, mandi, berpakaian, toileting 

berhubungan kerusakan neurovaskuler (D.0109)  

3) Gangguan mobilitas fisik  berhubungan dengan kerusakan 

neurovaskuler (D.0054) 

4) Gangguan integritas kulit berhubungan dengan immobilisasi 

fisik (D.0129) 

5) Resiko Aspirasi berhubungan dengan  penurunan kesadaran 

(D.0006) 

6) Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan 

(D.0019)  
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2.2.3 Intervensi Keperawatan 

Tabel 2.2 Intervensi Keperawatan 

No 
Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan Intervensi 

1. 

 

Ketidakefektifan 

Perfusi jaringan 

serebral  b.d aliran 

darah ke otak 

terhambat 

Definisi : Beresiko 

mengalami 

penurunan sirkulasi 

darah ke otak 

Gejala dan Tanda 

Mayor : - 

Kondisi klinis 

terkait : 

1. Stroke 

2. Cedera Kepala 

3. Infark Miokard 

Akut 

 Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

3x24 jam diharapkan 

suplai aliran darah keotak 

lancar dengan kriteria 

hasil: 

 

 Nyeri kepala / vertigo 

berkurang sampai dengan 

hilang (3) 

 Berfungsinya saraf 

dengan baik (4) 

 Tanda-tanda vital stabil 

(4) 

 

 

Monitor neurologis 

1.1 Monitor ukuran, 

kesimetrisan, reaksi dan 

bentuk  pupil 

1.2 Monitor tingkat kesadaran 

klien 

1.3 Monitir tanda-tanda vital 

1.4 Monitor keluhan nyeri 

kepala, mual, muntah 

1.5 Monitor respon klien 

terhadap pengobatan 

1.6 Hindari aktivitas jika TIK 

meningkat 

1.7 Observasi kondisi fisik 

klien 

 

Terapi oksigen 

1.8 Bersihkan jalan nafas dari 



 

 

35 

 

secret 

1.9 Pertahankan jalan nafas 

tetap efektif. Berikan 

oksigen sesuai intruksi 

1.10.Monitor aliran oksigen, 

kanul oksigen dan sistem 

humidifier 

1.11Beri penjelasan kepada 

klien tentang pentingnya 

pemberian oksigen 

 1.12Observasi tanda-tanda 

hipo-ventilasi 

1.13Monitor respon klien 

terhadap pemberian 

oksigen 

1.14Anjurkan klien untuk 

tetap memakai oksigen 

selama aktifitas dan tidur 

2. Defisit perawatan 

diri: 

mandi,berpakaian, 

makan 

Definisi : Tidak 

mampu melakukan 

atau menyelesaikan 

 Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 3x24 

jam, diharapkan 

kebutuhan mandiri 

Self-Care Assstance : 

Bathing/Hygiene, Feeding, 

Toileting, Dressing/Grooming 

 

2.1Kaji kamampuan klien untuk 
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aktivitas perawatan 

diri 

Gejala dan Tanda 

Mayor : 

Subjektif : 

1.Melakukan 

perawatan diri 

Objektif : 

1.Tidak  

mampu 

mandi/mengenakan 

pakaian/makanan/k

e toilet/ berhias 

secara mandiri 

2.Minat melakukan 

perawatan diri 

kurang 

klien terpenuhi, 

dengan kriteria hasil: 

 

1. Klien dapat makan 

dengan bantuan 

orang lain / mandiri 

(2) 

2. Klien dapat mandi 

de-ngan bantuan 

orang lain (3) 

3. Klien dapat 

memakai pakaian 

dengan bantuan 

orang lain / mandiri 

(2) 

4. Klien dapat toileting 

dengan bantuan alat 

(2) 

perawatan diri 

2.2 Pantau kebutuhan klien untuk 

alat-alat bantu dalam makan, 

mandi, berpakaian dan 

toileting 

2.3 Berikan bantuan pada klien 

hingga klien sepenuhnya bisa 

mandiri 

2.4 Berikan dukungan pada klien 

untuk menunjukkan aktivitas 

normal sesuai 

kemampuannya 

2.5.Libatkan keluarga dalam 

pemenuhan kebutuhan 

perawatan diri klien 

 

3. Gangguan 

mobilitas fisik b.d 

kerusakan 

neurovas-kuler 

Definisi : 

Keterbatasan dalam 

gerakan fisik dari 

satu atau lebih 

ekstermitas secara 

 Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan selama 

3x24 jam, 

diharapkan klien 

dapat melakukan 

pergerakan fisik 

Exercise therapy : amblation 

 

3.1 Ajarkan klien untuk 

latihan rentang gerak aktif 

pada sisi ekstrimitas yang 

sehat 
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mandiri 

Gejala dan Tanda 

Mayor : 

Subjektif : 

1.Mengeluh sulit 

menggerakan 

ekstermitas 

Objektif : 

1.Kekuatan otot 

menurunn 

2.Rentang gerak 

(ROM) menurun 

dengan kriteria hasil: 

1. Tidak terjadi 

kontraktur otot dan 

footdrop (2) 

2. Pasien berpartisipasi 

dalam program 

latihan (2) 

3. Pasien mencapai 

keseimbangan saat 

duduk (3) 

4. Pasien mampu 

menggunakan sisi 

tubuh yang tidak 

sakit untuk 

kompensasi 

hilangnya fungsi 

pada sisi yang 

parese/plegi (3) 

3.2 Ajarkan rentang gerak 

pasif 

3.3  pada sisi ekstrimitas yang 

parese / plegi dalam 

toleransi nyeri 

3.4 Topang ekstrimitas 

dengan bantal untuk 

mencegah atau 

mangurangi bengkak 

3.5 Ajarkan ambulasi sesuai 

dengan tahapan dan 

kemampuan klien 

3.6 Motivasi klien untuk 

melakukan latihan sendi 

seperti yang disarankan 

3.7 Libatkan keluarga untuk 

membantu klien latihan 

sendi 

 

4 Gangguan 

integritas kulit b.d 

immobilisasi fisik 

Definisi : 

Kerusakan kulit 

 Setelah dilakukan 

tindakan perawatan 

selama 3x24 jam, 

diharapkan pasien 

Pressure ulcer prevention 

wound care 

 

4.1 Beri pejelasan pada klien 
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(dermis, daan/atau 

epidermis) atau 

jaringan (membran 

mukosa, kornea, 

fasia, otot, tendon, 

tulang, kartilago, 

kapsul sendi 

dan/atau ligament) 

Gejala dan Tanda 

Mayor : 

Subjektif : - 

Objektif : 

1.Kerusakan 

jaringan dan/atau 

lapisan kulit 

Minor : 

Subjektif : - 

Objektif : 

1.Nyeri 

2.Perdarahan 

3.Kemerahan 

4.Hematoma 

mampu mengetahui 

dan  mengontrol 

resiko dengan 

kriteria hasil : 

 

1. Klien mampu 

mengenali tanda dan 

gejala  adanya resiko 

luka tekan (3) 

 

2. Klien mampu 

berpartisi-pasi dalam 

pencegahan resiko 

luka tekan (masase 

sederhana, alih ba-

ring, manajemen 

nutrisi, manajemen 

tekanan). (4) 

tentang resiko adanya luka 

tekan, tanda dan gejala 

luka tekan, tindakan 

pencegahan agar tidak 

terjadi luka tekan) 

4.2 Berikan masase sederhana 

4.3 Ciptakan lingkungan yang 

nyaman 

4.4 Gunakan lotion, minyak 

atau bedak untuk pelicin 

4.5 Lakukan masase secara 

teratur 

4.6 Anjurkan klien untuk 

rileks selama masase 

4.7 Jangan masase pada area 

kemerahan utk 

menghindari kerusakan 

kapiler 

4.8 Evaluasi respon klien 

terhadap masase 

4.9 Lakukan alih baring 

4.10Ubah posisi klien setiap 

30 menit- 2 jam 
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4.11.Pertahankan tempat tidur 

sedatar mungkin untuk 

mengurangi kekuatan 

geseran 

4.12.Batasi posisi semi fowler 

hanya 30 menit 

4.13Observasi area yang 

tertekan (telinga, mata 

kaki, sakrum, skrotum, 

siku, ischium, skapula) 

4.14.Berikan manajemen 

nutrisi 

4.15.Kolaborasi dengan ahli  

gizi 

4.16.Monitor intake nutrisi 

4.17.Tingkatkan masukan 

protein dan karbohidrat 

untuk memelihara ke-

seimbangan nitrogen 

positif 

4.18.Berikan manajemen 

tekanan 

4.19.Monitor kulit adanya 
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kemerahan dan pecah-

pecah 

4.20.Beri pelembab pada kulit 

yang kering dan pecah-

pecah 

4.21.Jaga sprei dalam keadaan 

bersih dan kering 

4.22.Monitor aktivitas dan 

mobilitas klien 

4.23.Beri bedak atau kamper 

spritus pada area yang 

tertekan 
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5 Resiko Aspirasi 

berhubungan 

dengan penurunan 

tingkat kesadaran 

Definisi :  Berisiko 

mengalami 

masuknya sekresi 

gastrointestinal, 

sekresi orofaring, 

benda cair atau 

padat kedalam 

saluran 

trakeobronkhial 

akibat disfungsi 

mekanisme  

 Setelah dilakukan 

tindakan perawatan 

selama 3x24 jam, 

diharapkan tidak 

terjadi aspirasi pada 

pasien dengan 

kriteria hasil : 

 

1. Dapat bernafas 

dengan 

mudah,frekuensi 

pernafasan normal 

(4) 

2. Mampu 

menelan,mengunyah 

tanpa terjadi aspirasi 

(4) 

 

 

 

Aspiration Control 

Management : 

5.1 Monitor tingkat 

kesadaran, reflek batuk 

dankemampuan menelan 

5.2 Pelihara jalan nafas 

5.3 Lakukan saction bila 

diperlukan 

5.4 Haluskan makanan yang 

akan diberikan 

5.5 Haluskan obat sebelum 

pemberian 
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 proktektif saluran 

napas 

Gejala dan tanda 

mayor minor : - 

 

 

 

6 Defisit nutrisi 

berhubungan 

dengan 

ketidakmampuan 

menelan 

Definisi : Asupan 

nutrisi tidak cukup 

untuk memenuhi 

kebutuhan 

metabolism 

Gejala dan tanda 

mayor : 

Subjektif : - 

Objektif : 

1.Berat badan 

menurun minimal 

100% di bawah 

rentang ideal 

Minor : 

 Setelah dilakukan 

tindakan perawatan 

selama 3x24 jam, 

diharapkan tidak 

terjadi trauma pada 

pasien dengan 

kriteria hasil: 

1. Adanya 

peningkatan 

berat badan 

sesuai dengan 

tujuan (3) 

2. Berat badan 

ideal sesuai 

dengan tinggi 

badan (4) 

3. Mampu 

Nutrition Management 

6.1 Kaji adanya alergi makanan 

6.2 Anjurkan pasien untuk 

meningkatkan intake Fe 

6.3 Anjurkan pasien untuk 

meningkatkan protein dan 

vitamin c 

6.4 Ajarkan pasien bagaimana 

membuat catatan makanan 

harian 

6.5 Monitor jumlah nutrisi dan 

kandungan kalori 

6.6 Berikan makanan yang 

terpilih (sudah 

dikonsultasikan dengan ahli 

gizi) 
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Subjektif : 

1.Cepat kenyang 

setelah makan 

2.Kram/nyeri 

3.Nafsu makan 

menurun 

Objektif : 

1.Bising usus 

hiperaktif 

2.Otot mengunyah 

lemah 

3. Otot menelan 

lemah 

4.Membran mukosa 

pucat 

5.Sariawan 

6.Serum albumin 

7.Rambut rontok 

berlebihan 

8.Diare 

mengidentifikas

i kebutuhan 

nutrisi (4) 

4. Tidak ada 

tanda-tanda 

malnutrisi (3) 

5. Menunjukkan 

peningkatan 

fungsi 

pengecapan dan 

menelan (3) 

6. Tidak terjadi 

penurunan berat 

badan yang 

berarti (3) 

6.7 Kolaborasi dengan ahli gizi 

untuk menentukan jumlah 

kalori dan nutrisi yang di 

butuhkan pasien 
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2.2.4 Implementasi Keperawatan 

Implementasi adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang 

telah disusun pada tahap perencenaan ( Setiadi, 2012).  

Implementasi keperawatan berlangsung dalam tiga tahan. Fase pertama 

merupakan fase persiapan yang mencakup pengetahuan tentang validasi rencana, 

implementasi rencana, persiapan pasien dan keluarga. Fase kedua merupakan 

puncak implementasi keperawatan yang berorientasi pada tujuan. Pada fase ini, 

perawat berusaha menyimpulkan data yang di hubungkan dengan reaksi pasien. 

Fase ketiga merupakan terminasi perawat pasien setelah implementasi 

keperawatan selesai dilakukan (Asmadi, 2008). 

2.2.5 Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi merupakan langkah proses keperawatan yang memungkinkan perawat 

untuk menentukan apakah intervensi keperawatan telah berhasil meningkatan 

kondisi klien (Potter & Perry, 2009). 
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 BAB III 

METODE PENULISAN 

3.1. Pendekatan/Desain Penulisan 

Jenis penulisan ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus. Penulisan ini 

bertujuan untuk mengeksplorasi masalah Asuhan Keperawatan Pasien Stroke 

Dengan masalah Hambatan Mobilitas Fisik Di RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asuhan keperawatan 

yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi.   

3.2 Subjek Penulisan 

Subyek penulisan ini adalah klien stroke yang dirawat di RSUD Abdul Wahab 

Sjaranie Samarinda yang akan diteliti secara rinci dan mendalam. 

Subyek penulisan yang akan diteliti berjumlah dua kasus yang sama dan kriteria 

yang sesuai, yaitu :  

1)   Usia antara 30-65 tahun. 

2)   Pasien kooperatif saat diwawancara maupun dilakukan tindakan keperawatan. 

3.3 Batasan Istilah (Definisi Operasional) 

Definisi Oprasional dilakukan untuk membatasi ruang lingkup variable yang 

diteliti dan juga dapat mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap 
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variable yang bersangkutan. Untuk mempermudah dalam memahami proses 

penelitian ini, maka penulis membuat penjelasan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No. 
Variabel Definisi operasional Cara Ukur Hasil ukur 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Stroke Stroke yang 

dimaksud dalam 

laporan kasus ini 

adalah gangguan 

peredaran darah otak 

yang menyebab kan 

defisit neurologis 

mendadak sebagai 

akibat iskemia 

hemoragi sirkulasi 

darah otak 

Diagnosa medis 

yang terdapat pada 

rekam medis pasien 

0 = stroke 

hemoragik 

1= stroke 

iskemik 
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2. Kerusaka

n 

Mobilitas 

Fisik 

Kerusakan Mobilitas 

Fisik dimaksud 

dalam laporan kasus 

ini adalah   

keterbatasan pada 

pergerakan fisik 

tubuh atau satu lebih 

ekstremitas secara 

mandiri dan terarah 

Lembar Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

penilaian derajat 

kekuatan otot beserta 

kriteria hasilnya. 

a. Skala 0 (0%): 

Paralisis sempurna, 

tidak ada kontraksi 

otot sama sekali. 

 

b. Skala 1(10%): 

Terlihat atau teraba 

getaran kontraksi 

otot tetapi tidak ada 

gerakan anggota 

gerak sama sekali. 

 

c. Skala 2(25%): 

Dapat meng-

gerakkan anggota 

gerak tetapi tidak 

kuat menahan berat 

dan tidak dapat 

melawan tekanan 

peme-riksa. 

 

d. Skala 3(50%): 

Dapat meng-

gerakkan anggota 

gerak untuk 

menahan berat, 

tetapi tidak dapat 

menggerak- 

kan anggota badan 

untuk melawan 

tekanan peme-riksa. 

 

e. Skala 4(75%): 

Dapat meng-

gerakkan sendi 

dengan aktif untuk 

menahan berat dan 

melawan tekanan 

secara stimultan. 

 

f. Skala 5 (100%): 

Kekuatan normal, 

gerakan penuh yang 

normal melawan 

gravitasi dan 

tahanan penuh. 
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Stroke adalah gangguan peredaran darah otak yang menyebabkan defisit 

neurologis mendadak sebagai akibat iskemia atau hemoragi sirkulasi saraf 

otak . 

1. Hambatan Mobilitas Fisik adalah keterbatasan pada pergerakan fisik 

tubuh atau satu atau lebih ek.stremitas secara mandiri dan terarah. 

2. ROM adalah latihan yang diberikan secara aktif atau pasif sesuai 

dengan kondisi klien untuk melatih pergerakan otot sendi agar tidak 

terjadi kekakuan sendi dan melancarkan sirkulasi darah.  

 

3.4 Lokasi dan Waktu Penulisan 

Penulisan studi kasus asuhan keperawatan ini akan dilakukan di Ruang Rawat 

Stroke Center Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie selama 3 

sampai 6 hari. 

 

3. Latihan 

Range of 

Motion 

(ROM) 

aktif-

asistif 

Latihan ROM aktif-

asistif yang 

dimaksud dalam 

laporan kasus ini 

adalah latihan 

pergerakan 

maksimal yang 

dilakukan oleh 

sendi yang 

dilakukan oleh klien 

secara mandiri 

dengan didampingi 

oleh perawat 

(Rhoad & Meeker, 

2008) 

Lembar Standar 

Operasional Prosedur 

(SOP) latihan Range 

of Motion (ROM) 

a. Efektif 

dengan kriteria: 

skala & persen-tase 

kekuatan otot 

meningkat. 

 

b. Tidak efektif 

dengan kriteria: 

skala & persen-tase 

kekuatan otot tidak 

meningkat (Hidayat, 

2009). 
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3.5 Prosedur Penulisan 

Penulisan diawali dengan penyusunan usulan penulisan dengan menggunakan 

metode studi kasus. Setelah disetujui oleh penguji proposal maka penelitian 

dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data. Data penelitian berupa hasil 

pengukuran, observasi, wawancara terhadap kasus yang dijadikan subyek 

penulisan. 

 

3.6 Metode dan Instrument Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pada sub bab ini dijelaskan terkait metode pengumpulan data yang digunakan : 

1) Wawancara (hasil anamnesis berisi tentang identitas klien, keluhan 

utama, riwayat penyakit sekarang, dahulu, keluarga, dll yang bersumber 

dari klien, keluarga, perawat lainnya). 

2) Observasi dan pemeriksaan fisik (Inspeksi, Palpasi, Perkusi, Auskultasi) 

pada system tubuh klien. 

3) Studi dokumentasi dan angket (hasil dari pemeriksaan diagnostic dan 

data lain yang relevan) 

 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan data 

Alat atau instrument pengumpulan data menggunakan format pengkajian asuhan 

keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lembar SOP beserta 

kriteria penilaian kekuatan otot, lembar SOP latihan Range Of Motion (ROM) dan 

lembar monitoring skala kekuatan otot sebelum dan sesudah ROM 
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3.7 Keabsahan Data 

Pengolahan data pada studi kasus mnggunakan teknik non-statistik, yaitu analisis 

kualitatif yang dapat dilakukan melalui cara naratif induktif yaitu pegambilan 

kesimpulan umum berdasarkan hasil-hasil observasi dan wawancara khusus 

(Notoadmodjo, 2010). Keabsahan data dimaksudkan untuk membuktikan kualitas 

data/informasi yang diperoleh dalam penelitian sehingga menghasilkan data 

dengan validitas tinggi. 

Disamping integritas peneliti (karena peneliti menjadi instrument 

utama).Keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang waktu 

pengamatan/tindakan, sumber informasi tambahan menggunakan triangulasi dari 

tiga sumber data utama yaitu klien, perawat dan keluarga klien yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

 

3.8 Analisis Data 

Analis data dilakukan sejak penulis melakukan studi kasus. Mulai awal 

pengkajian sampai pendokumentasian dilakukan setiap hari untuk mengetahui 

perkembangan dari pasien. Urutan dari analisis data adalah : 

3.8.1 Pengumpulan data 

Data dikumpulkan dari wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, serta 

pendokumentasian. Hasil ditulis dalam buku catatan terstruktur. Pengumpulan 

data diperoleh dengan cara melakukan pengkajian, setelah itu menegakkan 
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diagnosa keperawatan, melakukan perencanaan untuk mengatasi masalah yang 

muncul, melakukan tindakan serta melakukan evaluasi disetiap tindakan. 

3.8.2 Pengolahan data 

Data-data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasikan menjadi data subjektif 

dan data objektif berdasarkan data yang diperoleh dilapangan.  Data subjektif 

yaitu data yang diperoleh dari pernyataan pasien dan keluarga, sedangkan data 

objektif didapat dari observasi kepada pasien, kemudian dibandingan antara klien 

yang satu dengan klien yang lainnya. 

3.8.3 Penyajian data 

Penyajian data dilakukan dengan cara penggunaan tabel, gambar dan bentuk 

naratif. Nama pasien ditulis berupa inisial untuk menjaga privasi dari pasien. Data 

yang disajikan berupa biodata klien, keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, 

riwayat penyakit sekarang, pemeriksaan fisik, data fokus, analisa data, diagnosa 

keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi 

keperawatan. 

3.8.4 Kesimpulan 

Dari data yang telah disampaikan, kemudian dibandingan data yang satu dengan 

data yang lainnya, dengan data-data normal secara tertulis. 
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  BAB IV 

 HASIL STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN   

 

Bab ini merupakan hasil studi kasus beserta pembahasannya yang meliputi 

penjabaran data umum dan data khusus tentang asuhan keperawatan 

medikal bedah Stroke Non Hemoragik di ruangan perawatan Stroke Center 

Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie. 

4.1 Hasil  

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie yang terletak di 

Jalan Palang Merah Indonesia No. 1, Sidodadi Samarinda Ulu, Kota 

Samarinda, Kalimantan Timur. RSUD Abdul Wahab Sjahranie pada tahun 

1974 dikenal dengan Rumah sakit umum segiri. Pada 12 November 1977 

diresmikan oleh Gubernur yaitu Bapak H.A.Wahab Sjahranie untuk 

pelayanan rawat jalan. Pada 21 Juli 1984, seluruh pelayanan rawat inap 

dan rawat jalan dipindahkan dari rumah sakit lama (Selili) kelokasi rumah 

sakit baru yang terletak di Jalan Palang Merah Indonesia. Pada tahun 1987 

nama RSUD Abdul Wahab Sjahranie diresmikan. Fasilitas yang tersedia di 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie antara lain Instalasi Gawat Darurat 24 jam, 

Instalasi Rawat Jalan (20 klinik), Instalasi Rawat Inap (733 tempat tidur), 

Laboratorium, Radiologi, Radioterapi, Instalasi Penunjang Medik, 
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Farmasi, Hemodialisa, Rehabilitasi Medik, Intensive Care Unit, Kamar 

Operasi, Stroke Center.  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Ruang Syaitu ruang 

rawat inap yang digunakan bagi pasien dengan masalah sistem persyarafan 

yang diterima langsung setelah pasien datang dari IGD. 

 Bangunan pada ruang stroke center terdiri dari 3 kamar rawat inap 

di setiap kamarnya memiliki 5 tempat tidur pasien, 4 VIP, Ruang tindakan 

disetiap ruangan, nurse station, ruang dokter, ruang kepala ruangan, 1 

kolam renang, 1 tempat gym. 

4.1.2 Gambaran Subjek Studi Kasus 

4.1.2.1 Pengkajian 

Tabel 4.1 Hasil anamnesis pada Pasien Stroke Non Hemoragik di ruang 

Stroke Center RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarida 

Identitas Klien Pasien 1 Pasien 2 

Nama Tn. S Ny. T 

Umur 62 tahun 65 Tahun 

Jenis Kelamin Laki – Laki Perempuan 

Agama Islam Konghucu 

Pendidikan SMA SMP 

Pekerjaan Pensiunan PNS IRT 

Alamat Jln. Teratai, Sanga – Sanga Jln. P. Semama, Berau 

Diagnosa Medis Stroke Non Hemoragik Stroke Non Hemoragik 

Sumber Informasi Langsung dari istri pasien Langsung dari kakak pasien 

No. Register 17.17.56 01.01.45 

Keluhan 

Utama/Alasan Masuk 

RS 

Kelemahan anggota gerak 

atas dan bawah sebelah 

kanan 

Kelemahan anggota gerak 

bawah sebelah kanan 

Riwayat Kesehatan 

Sekarang 

 

 

Pada tanggal 8-05-2019 

pasien berobat ke 

Puskesmas dan langsung 

 

Pada tanggal 10-05-2019 

datang ke IGD dengan 

keluhan lemas, kaki kanan  
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Pasien 1 Pasien 2 

 

 

dirujuk ke RSUD. AWS 

pasien masuk IGD dengan 

keluhan tidak dapat 

menggerakan anggota 

tubuh bagian kanan dan 

bibir pelo di IGD pasien 

diobservasi selama 4 jam, 

kemudian dari IGD pasien 

di masukkan ke ruang 

perawatan Stroke Center 

dengan keluhan yang 

sama. Pada tanggal 13-05-

2019 saat di kaji keluarga 

pasien mengatakan pasien 

tidak dapat menggerakan 

anggota tubuh sebelah 

kanan dan berbicara tidak 

jelas .  

 

TD: 180/100mmHg,  

N: 89x/mnt,  

RR: 20x/mnt,  

T: 36,2 
o
C,  

Spo2: 99% 

 

tidak bisa bergerak pasien 

masuk di ruang perawatan 

Stroke Center , pasien 

mengalami kelemahan pada 

anggota gerak bawah 

sebelah kanan.  

 

TD: 170/100mmHg,  

N: 88x/menit,  

RR: 26x/menit,  

T: 36
o
C,  

Spo2: 96% 

Terpasang nasal kanul 3L 

Riwayat Kesehatan 

Dahulu 

Keluarga mengatakan 

pasien  pernah dirawat di 

rumah sakit sebelumnya. 

Tahun 2007 di RS. H. 

Darjat, 2011 di ruang 

Angsoka di RSUD AWS.  

Keluarga mengatakan 

pasien tidak  pernah dirawat 

di rumah sakit sebelumnya 

Riwayat Kesehatan 

keluarga 

Keluarga mengatakan ada 

anggota keluarga yang 

pernah menderita penyakit 

stroke 

Keluarga mengatakan ada 

anggota keluarga yang 

pernah menderita penyakit 

hipertensi. 

Pola Aktivitas Sehari-

hari 

Pasien tidur teratur dan 

tidak ada gangguan pola 

tidur 

Pasien tidur teratur dan 

tidak ada gangguan pola 

tidur 



55 
 

 
 

Pola Eliminasi Pasien 1 

 

Pasien 2 

 

Pasien BAB dan BAK 

dalam batas normal 

 

Pasien BAB dan BAK 

dalam batas normal 

Pola Makan dan 

Minum 

Pasien makan 3x sehari 

dan porsi makan selalu 

habis 

Pasien terpasang NGT 

Personal Hygiene Pasien selama dirumah  

sakit hanya berseka 1 

x/hari, gosok gigi dan 

potong kuku 

Pasien selama dirumah sakit 

hanya berseka 1 x/hari, 

tidak ada gosok gigi dan 

potong kuku 

Data Psikososial Pasien dapat 

berkomunikasi dengan 

baik tetapi kalimat tidak 

jelas 

Pasien terbatas dalam 

berkomunikasi 

 

 Pada tabel 4.1 ditemukan data berdasarkan hasil anamnesis. 

Pengkajian pada pasien 1 dilakukan pada tanggal 13 Mei 2019, dengan umur 

62 tahun pekerjaan pensiunan pns ,  

 dan bersuku banjar. Sedangkan pada pasien 2 dilakukan pengkajian pada 

tanggal 13 Mei 2019,  dengan umur 65 tahun pekerjaan ibu rumah tangga, 

dan bersuku china. Diagnosa medis pada pasien 1 dan pasien 2 adalah Stroke 

Non Hemoragik. Pengkajian riwayat kesehatan pada pasien 1 dan pasien 2 

memiliki keluhan yaitu pada pasien 1 mengalami kelemahan anggota gerak 

atas dan bawah sebelah kanan dan pasien 2 mengalami kelemahan anggota 

gerak bawah sebelah kanan. 

 Untuk hasil pengkajian riwayat kesehatan dahulu didapatkan data 

yaitu pada pasien 1 sebelumnya pada tahun 2007 pernah dirawat di RS. H. 

Darjat dan pada tahun 2011 pernah di rawat di ruang Angsoka RSUD. AWS 

dengan penyakit yang sama. Kemudian pada pasien 2 sebelumnya belum 
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pernah masuk rumah sakit, riwayat kesehatan keluarga pada pasien 1 ada 

anggota keluarga yang pernah menderita penyakit stroke dan pada pasien 2 

ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit hipertensi. Berdasarkan 

data yang ada pada hasil anamnesis pola aktivitas sehari-hari, saat melakukan 

pengkajian pada pasien 1 dan pasien 2 memiliki kesamaan untuk pola tidur 

atau istirahat pasien tidur teratur dan tidak ada gangguan pola tidur. Tidak ada 

masalah untuk pola eliminasi dirumah BAB maupun BAK pasien 1 dan 2 

dalam sehari dengan batas normal. Kemudian pola eliminasi di rumah sakit 

BAB maupun BAK pasien 1 dan 2 dalam sehari masih dengan batas normal. 

Sedangkan untuk pola makan pasien 1 dan pasien 2 dirumah tidak ada 

masalah, pasien makan 3 kali dalam sehari. Lalu untuk dirumah sakit pasien 

terdapat masalah, pasien 1 pasien makan 3x sehari dan porsi makan selalu 

habis dan pasien 2 terpasang NGT. Dan untuk kebersihan diri pasien 1 mandi 

hanya di seka dan tetap gosok gigi, sedangkan pasien 2 mandi hanya dapat 

diseka dan tidak gisik gigi. 

 Kemudian berdasarkan data psikososial, saat melakukan pengkajian 

pada pasien 1 dapat berkomunikasi dengan baik tetapi kalimat yang 

diucapkan sedikit tidak jelas dan pasien 2 terbatas dalam berkomunikasi. 
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Tabel 4.2 Tabel Hasil pemeriksaan fisik pada pasien Stroke Non 

Hemoragik di ruang Stroke Center RSUD Abdul Wahab Sjahranie. 

Pemeriksaan 

Fisik 

Pasien 1 Pasien 2 

Kesan umum/ 

Keadaan umum 

Compos Mentis Compos Mentis 

Tanda - tanda 

vital 

TD: 180/100mmHg  

N: 89 x/menit  

RR: 20 x/menit 

S: 36,2 
o
C  

Spo2: 99% 

TB : 164 cm  

BB : 57 kg 

TD:170/100 mmHg  

N   : 88 x/menit  

RR : 26 x/menit  

S    : 36,0 
o
C  

Spo2: 96% 

TB : 153 cm  

BB : 40 kg 

Pemeriksaan 

kepala dan leher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bentuk kepala oval. 

 Warna rambut hitam , 

warna kulit sawo 

matang, dan kulit kepala 

bersih tidak ada lesi. 

 Mata lengkap dan 

simetris, tidak ada 

pembengkakkan pada 

kelopak mata, dan 

kornea mata keruh. 

 Konjungtiva anemis, 

sclera mata tidak  

ikterus, dan pupil isokor. 

 Ketajaman mata pasien 

kabur dan tidak ada 

nyeri tekan pada bola. 

 Tidak ada cuping 

hidung, tidak ada sekret 

dan tulang hidung/ 

septum nasi simetris 

tidak ada polip. 

 Bentuk telinga simetris 

kanan dan kiri, ukuran 

berukuran sedang, 

ketegangan telinga 

elastis, dan Lubang 

telinga tidak ada 

serumen. 

 

 Keadaan bibir pasien 

 Bentuk kepala oval. 

 Warna rambut hitam, 

warna kulit putih, dan 

kulit kepala bersih tidak 

ada lesi. 

 

 Mata lengkap dan 

simetris, tidak ada 

pembengkakkan pada 

kelopak mata, dan kornea 

mata keruh. 

 

 Konjungtiva anemis, 

sclera mata tidak  ikterus, 

dan pupil isokor. 

 Ketajaman mata pasien 

kabur dan tidak ada nyeri 

tekan pada bola. 

 Tidak ada cuping hidung, 

tidak ada sekret dan 

tulang hidung/ septum 

nasi simetris tidak ada 

polip. 

 

 Bentuk telinga simetris 

kanan dan kiri, ukuran 

berukuran sedang, 

ketegangan telinga elastis, 

dan Lubang telinga tidak 

ada serumen. 
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 Pasien 1 Pasien 2 

 kering, keadaan gusi 

tidak ada lesi dan gigi 

terdapat karies, keadaan 

lidah kotor, langit  langit 

terlihat bersih  dan tidak 

ada peradangan. 

 Posisi trachea simetris, 

tidak terdapat 

pembesaran di tiroid, 

suara pasien tidak 

terdengar jelas dan 

normal,  tidak ada 

pembesaran kelenjar 

lympe, tidak ada 

pembesaran vena 

jugularis, dan teraba 

denyutan nadi karotis. 

 Keadaan bibir pasien 

kering, keadaan gusi tidak 

ada lesi dan gigi 

berlubang dan terdapat 

karies, keadaan lidah 

kotor, langit  langit 

terlihat bersih  dan tidak 

ada peradangan. 

 Posisi trachea simetris, 

tidak terdapat pembesaran 

di tiroid, suara pasien 

terdengar jelas dan 

normal,  tidak ada 

pembesaran kelenjar 

lympe, tidak ada 

pembesaran vena 

jugularis, dan teraba 

denyutan nadi karotis. 

Pemeriksaan 

payudara dan 

ketiak 

 Ukuran payudara 

simetris, warna payudara 

dan aerola coklat, tidak 

terdapat pembesaran 

payudara, axila dan 

clavicula  simetris. 

 Ukuran payudara  

simetris, warna payudara 

dan aerola coklat, tidak 

terdapat pembesaran 

payudara , axila dan 

clavicula  simetris. 

Pemeriksaan 

thorak/ dada/ 

tulang punggung 

 Pemeriksaan paru– paru, 

pada saat inspeksi thorak 

tidak berbentuk simetris 

kanan dan kiri dan 

pasien tidak ada 

penggunaan otot bantu 

pernafasan, palpasi taktil 

premitus getaran paru 

kanan dan kiri sama pada 

saat pasien mengucapkan 

77, perkusi terdengar 

suara sonor dan pada 

saat melakukan 

auskultasi terdengar 

suara nafas vesikuler, 

suara ucapan terdengar 

jelas saat berbicara.  

 Pemeriksaan jantung, 

pada saat melakukan 

inspeksi   tidak ada 

 Pemeriksaan paru– paru, 

pada saat inspeksi thorak 

tidak berbentuk simetris 

kanan dan kiri dan pasien 

tidak ada penggunaan otot 

bantu pernafasan, palpasi 

taktil premitus getaran 

paru kanan dan kiri sama 

pada saat pasien 

mengucapkan 77, perkusi 

terdengar suara sonor dan 

pada saat melakukan 

auskultasi terdengar suara 

nafas vesikuler, suara 

ucapan terdengar jelas saat 

berbicara. 

 

  

 Pemeriksaan jantung, pada 

saat melakukan inspeksi   
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pulsasi. Perkusi batas 

jantung berada di ICS II 

line sternal kiri-ICS II 

line sternal kanan, 

pinggang jantung berada 

di ICS IV line sterna 

kanan dan apeks jantung 

berada di ICS IV line 

sterna kanan. Saat 

melakukan auskultasi 

bunyi jantung I Bunyi 

tunggal, irama regular, 

terdengar keras (lub) dan 

bunyi jantung II : saat 

didengar / auskultasi 

terdengar Bunyi tunggal, 

irama regular, terdengar 

keras (dub), tidak ada 

bunyi jantung tambahan. 

tidak ada pulsasi. Perkusi 

batas jantung berada di 

ICS II line sternal kiri-ICS 

II line sternal kanan, 

pinggang jantung berada 

di ICS IV line sterna 

kanan dan apeks jantung 

berada di ICS IV line 

sterna kanan. Saat 

melakukan auskultasi 

bunyi jantung I Bunyi 

tunggal, irama regular, 

terdengar keras (lub) dan 

bunyi jantung II : saat 

didengar / auskultasi 

terdengar Bunyi tunggal, 

irama regular, terdengar 

keras (dub), tidak ada 

bunyi jantung tambahan. 

Pemeriksaan 

abdomen 

Pada saat melakukan 

inspeksi bentuk abdomen 

membusung, tidak ada 

benjolan pada abdomen dan 

tidak ada bayangan 

pembuluh darah. Pada saat 

melakukan auskultasi 

terdengar bising/peristaltik 

usus : 14 x/menit. kemudian 

melakukan palpasi tidak 

terdapat nyeri tekan di 

daerah antara ulu hati dan 

pusat, tidak ada benjolan / 

masa, tidak ada pembesaran 

hepar, tidak ada nyeri 

pemebesaran lien dan dan 

pada saat perkusi terdengar 

suara abdomen terdengar 

tympani dan tidak ada asites 

Pada saat melakukan inspeksi 

bentuk abdomen membusung, 

tidak ada benjolan pada 

abdomen dan tidak ada 

bayangan pembuluh darah. 

Pada saat melakukan 

auskultasi terdengar 

bising/peristaltik usus : 15 

x/menit. kemudian 

melakukan palpasi tidak 

terdapat nyeri tekan di daerah 

antara ulu hati dan pusat, 

tidak ada benjolan / masa, 

tidak ada pembesaran hepar, 

tidak ada nyeri pemebesaran 

lien dan dan pada saat perkusi 

terdengar suara abdomen 

terdengar tympani dan tidak 

ada asites 

 

Pemeriksaan 

kelamin dan 

sekitarnya 

Pubis merata dan terdapat 

hemoroid di lubang anus 

Pubis merata dan terdapat 

hemoroid di lubang anus 

Pemeriksaan 

Muskuloskeletal 

(ekstermitas) 

Otot pasien simetris, tidak 

ada udema pada pasien, 

kekuatan otot kanan 5/5 dan 

kiri 3/3,  tidak ada kelainan 

Otot pasien simetris, tidak 

ada udema pada pasien, 

kekuatan otot kanan 5/5 dan 

kiri 3/3, tidak ada kelainan 
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pada punggung, ekstermitas 

dan kuku.  

pada punggung, ekstermitas 

dan kuku.  

Pemeriksaan 

Integumen 

Pasien tampak bersih, akral 

pasien teraba dingin, warna 

kulit pasien sawo matang, 

turgor kulit kembali dalam 

<2 detik, kulit lembab, dan 

tekstur kulit lunak. 

Pasien tampak bersih, akral 

pasien teraba dingin, warna 

kulit pasien putih, turgor kulit 

kembali dalam <2 detik, kulit 

lembab, dan tekstur kulit 

lunak. 

Pemeriksaan 

Neurologis 

 Pemeriksaan saraf 

 I : Pasien dapat 

membedakan bau. 

 II : Pasien tidak dapat 

melihat dengan jelas. 

 III : Pasien dapat 

mengikuti gerakan pensil 

ke kanan dan ke kiri. 

 IV : Pasien dapat 

melihat ke bawah dan ke 

samping. 

 V : Pasien dapat 

menggerakkan rahang. 

 VI : Pasien dapat 

melihat ke kanan dan ke 

kiri. 

 VII : Pasien dapat 

merasakan makanan. 

 VIII : Pasien  dapat 

mendengar dengan jelas. 

 IX : Pasien dapat 

menguyah . 

 X : Pasien dapat 

menelan. 

 XI : Pasien dapat 

menggerakkan kepala. 

 XII : Pasien dapat 

mengeluarkan lidahnya. 

 Fungsi motorik pasien 

bernilai 3  dapat 

melawan grafitasi tetapi 

tidak dapat melawan 

tahanan pemeriksa.  

 

 Fungsi sensorik pasien 

baik dan normal, pasien 

dapat merasakan 

 Pemeriksaan saraf 

 I : Pasien dapat 

membedakan bau. 

 II : Pasien tidak dapat 

melihat dengan jelas. 

 III : Pasien dapat 

mengikuti gerakan pensil 

ke kanan dan ke kiri. 

 IV : Pasien dapat melihat 

ke bawah dan ke samping. 

 V : Pasien dapat 

menggerakkan rahang. 

 VI : Pasien dapat melihat 

ke kanan dan ke kiri. 

 VII : Pasien dapat 

merasakan makanan. 

 VIII : Pasien  dapat 

mendengar dengan jelas. 

 IX : Pasien tidak dapat 

menguyah. 

 X : Pasien tidak dapat 

menelan. 

 XI : Pasien dapat 

menggerakkan kepala. 

 XII : Pasien dapat 

mengeluarkan lidahnya. 

 Fungsi motorik pasien 

bernilai 3  dapat melawan 

grafitasi tetapi tidak dapat 

melawan tahanan 

pemeriksa. 

 

  

 Fungsi sensorik pasien 

baik dan normal, pasien 

dapat merasakan sentuhan 

kapas, rangsangan nyeri 
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sentuhan kapas, 

rangsangan nyeri dengan 

jarum, panas dan dingin. 

 Reflek fisiologis tricep 

(+) dan bicep (+), 

kemudian reflek 

patologis babinsky (+). 

dengan jarum, panas dan 

dingin. 

 

 Reflek fisiologis tricep (+) 

dan bicep (+), kemudian 

reflek patologis babinsky 

(+). 

Keamanan 

Lingkungan 

Total skor penelitian risiko 

pasien jatuh dengan skala 

morse adalah pasien dalam 

kategori resiko 

 

Total skor penelitian risiko 

pasien jatuh dengan skala 

morse adalah pasien dalam 

kategori resiko 

Pemeriksaan 

status mental 

Kondisi emosi atau perasaan 

pasien tenang dan stabil. 

Orientasi pasien dapat 

berkomunikasi tetapi 

kalimat tidak jelas 

Kondisi emosi atau perasaan 

pasien tenang dan stabil. 

Orientasi pasien terbatas 

dalam berkomunikasi 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 Dari hasil pemeriksaan fisik baik pasien 1 maupun 

pasien 2 didapatkan keseluruhan normal hanya saja pada pasien 1 dan pasien 2 

mengalami kelemahan otot, kemudian pada pasien 1 dan pasien 2 terdapat 

gangguan penglihatan dan pada pasien 1 dapat berkomunikasi dengan baik 

sedangkan pasien 2 terbatas dalam berkomunikasi. Untuk pemeriksaan status 

mental antara pasien 1 dan pasien 2 mimiliki kesamaan dengan perasaan tenang 

dan stabil. 
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Tabel 4.3  

Hasil Pemeriksaan Diagnostik Pasien Stroke Non Hemoragik Di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

   

Pemeriksaan 

Penunjang 

Pasien 1 Pasien 2 

Laboraturium Pada tanggal 10 Mei 

2019 

 Leukosit : 8,47 

(4,80-10,80) 

 Eritrosit : 4,65 (4,70 

6,10)  

 Hemoglobin : 14,4  

(12,0-16,0) 

 Hematokrit : 42,6 

(37,0 – 54,0)                   

 PLT : 321 (150-

450) 

 Neutrofil% : 60  

(40-74) 

 Glukosa sewaktu : 

93  (70-140) 

 Cholesterol 284 (< 

200)  

Pada tanggal 08 Mei 

2019 

 Leukosit : 8,18 

(4,80-10,80) 

 Eritrosit : 3,59 (4,70 

6,10)  

 Hemoglobin : 9,9  

(12,0-16,0) 

 Hematokrit : 31,6 

(37,0 – 54,0)                   

 PLT : 194 (150-

450) 

 Neutrofil% : 68  

(40-74) 

 Glukosa sewaktu : 

91  (70-140) 

 

Penjelasan : 

 Pasien 1 dan pasien 2 untuk pemeriksaan penunjang memiliki 

kesamaan yaitu untuk pemeriksaan laboratorium memiliki nilai glukosa 

sewaktu yang normal. Tetapi untuk nilai eritrosit pada pasien 1 dan pasien 2 

jumlahnya di bawah batas normal. Sedangkan untuk nilai hemoglobin dan 

hematokrit pada pasien 1 jumlahnya dalam batas normal dan pada pasien 2 

jumlahnya dibawah batas normal. 
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Tabel 4.4  

Hasil Penatalaksanaan Pasien Stroke Non Hemoragik Di RSUD Abdul 

Wahab Sjahranie Samarinda 

  

Penatalaksanaan Pasien 1 Pasien 2 

Cairan Ringer Laktat  20 tpm Nacl 20 tpm 

Obat  - CPG 75g 

- Vit B 

- Aspar K 

- Amlodipin 10g 

- Micardis 80mg 

- Atorvastatin 

20mg 

- Ceftriaxone 

- Vipalbumin 

- Ciprofloxacin 

- B.Complex 

- Amlodipin 

- Micardis 

- CPG 75 

 

Penjelasan : 

 Untuk penatalaksanaan terapi antara pasien 1 dan pasien 2 

mendapatkan obat dan terapi yang berbeda dan mempunyai kesamaan obat 

yaitu CPG 75g, Amlodipin, dan Micardis. 

Tabel 4.5  

Hasil MCT-Scan Pasien Stroke Non Hemoragik Di RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda 

Hasil MCT-Scan Pasien 1 Hasil MCT-Scan Pasien 2 

Kesan: Infark Ganglia Basalis Kiri 

            dan Sentrum Semiovale kanan 

Kesan: Cerebral atrophy; Tidak 

            tampak kelainan parenkim 

            intracerebral dan 

intracerebellar 
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4.1.2.2 Diagnosa Keperawatan 

 Tabel 4.6 Diagosa Keperawatan pada pasien Stroke Non Hemoragik di 

Ruang Stroke Center RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

No. Data  (masalah) Etiologi 

1.  Pasien 1 

 
DS:  

- Pasien mengatakan 

tangan kanan dan kaki 

kanan tidak bisa di 

gerakan 

- Pasien mengatakan lemah 

untuk beraktifitas 

- Pasien mengatakan selalu 

membutuhkan bantuan 

orang lain untuk 

melakukan aktifitasnya 

DO: 

- Aktifitas pasien dibantu 

oleh keluarga dan 

perawat 

- Kelemahan anggota 

gerak  sebelah kanan 

- Pasien terlihat lemah dan 

hanya bisa berbaring di 

tempat tidur 

- TD: 180/100mmHg  

N: 89 x/menit  

RR: 20 x/menit 

T: 36,2 
o
C  

Spo2: 100% 

- Kekuatan otot kaki dan 

tangan menurun 

- Kekuatan Otot 

      

0 5 

 

              0            5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan 

mobilitas fisik 

(D.0054) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan 

Neuromuskuler 
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Pasien 2  

DS: 

- Pasien mengatakan 

nafasnya sesak 

 

DO: 

- Pasien memakai oksigen 

(3L) 

- Pasien terpasang nasal 

kanul 

- Pasien terlihat sesak 

- Terlihat penggunaan otot 

bantu nafas di bahu 

pasien terlihat nain turun 

- TTV : 

TD:170/100 mmHg  

N   : 88 x/menit  

RR : 26 x/menit  

T    : 36,0 
o
C  

Spo2: 96% 

 

Pola Napas Tidak 

Efektif (D.0005) 

Penurunan 

Energi 

2. Pasien 1 
 

DS:  

- Pasien bicara pelo 

 

DO: 

- Bicara pasien tidak jelas,  

- Pasien terlihat sulit 

mempertahankan 

komunikasi 

- Pasien terlihat sulit 

menyusun kalimat 

- TD: 180/100mmHg  

N: 89 x/menit  

RR: 20 x/menit 

T: 36,2 
o
C  

Spo2: 100% 

 

 

 

 

Gangguan 

komunikasi 

verbal (D.0119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan system 

syaraf pusat 
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Pasien 2 

DS:  

- Keluarga pasien 

mengatakan kaki sebelah  

kanan lemah untuk di 

gerakkan 

- Pasien mengatakan 

merasa lemah 

- Pasien hanya berbaring 

di tempat tidur 

DO: 

- Kelemahan anggota 

tubuh sebelah kiri 

- Pasien terlihat lemah 

- Aktifitas pasien di bantu 

oleh keluarga atau 

perawat 

TD:170/100 mmHg  

N   : 88 x/menit  

RR : 26 x/menit  

T    : 36,0 
o
C  

Spo2: 96% 

- Kekuatan otot naik turun 

kaki menurun 

- Kekuatan Otot 

 

 

5            5 

 

1            5 

 

 

Gangguan 

Mobilitas Fisik 

(D.0054) 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan 

Neuromuskular 
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3 Pasien 1 

 
DS : 

- Pasien mengatakan anggota 

gerak sebelah kanan tidak 

bisa di gerakakkan 

- Pasien mengatakan 

aktivitasnya harus di bantu 

 

DO : 

- Pasien terlihat adanya 

gangguan keseimbangan 

dan gangguan mobilitas 

- Total skor penelitian risiko 

pasien jatuh dengan skala 

morse adalah pasien dalam 

kategori resiko  

- Pasien tampak terlihat 

lemas 

 

 5 0 

 

5        0 

 

 

 

 

 

Resiko Jatuh 

(D.0143) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan Otot 

Menurun 
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Pasien 2 
DS :  

- Pasien mengatakan lemas 

- Pasien mengatakan pernah 

jatuh di sebelah rumah 

- Kaki kanan pasien tidak 

bisa digerakanan 

 

DO : 

- Pasien terlihat adanya 

gangguan keseimbangan 

dan gangguan mobilitas 

 Pasien tampak terlihat 

lemas 

- Adanya gangguan visual 

(penglihatan pasien kabur) 

- Total skor penelitian risiko 

pasien jatuh dengan skala 

morse adalah pasien dalam 

kategori resiko 

- Kekuatan otot pasien  

 

5      5 

 

1      5 

 

 

 

 

 

 

Resiko Jatuh 

(D.0143) 

 

 

 

 

 

 

Kelemahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.2.3 Intervensi Keperawatan 

Tabel 4.6 Intervensi Keperawatan pada Pasien Stroke Non Hemoragik 

di ruang Stroke Center RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

 

*Pasien 1 

 

No 
Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

1.  

Gangguan 

Mobilitas Fisik b.d 

Gangguan 

Neuromuskular 

(D.0054) 

(Senin, 13 Mei 

2019) 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam, diharapkan klien dapat 

melakukan pergerakan fisik 

dengan kriteria hasil : 

1. Tidak terjadi 

kontraktur otot dan 

footdrop  

2. Pasien 

berpartisipasi 

dalam program 

latihan  

3. Pasien mencapai 

keseimbangan saat 

duduk 

4. Pasien mampu 

menggunakan sisi 

tubuh yang tidak 

sakit untuk 

kompensasi 

hilangnya fungsi 

pada sisi yang 

parese/plegi 

1.1 Identifikasi kebiasaan aktivitas 

perawatan diri sesuai usia 

1.2 Monitor tingkat kemandirian 

1.3 Identifikasi kebutuhan alat 

bantu kebersihan diri, 

berpakaian, berhias, dan 

makan 

1.4 Dampingi dalam melakukan 

perawatan diri sampai mandiri 

1.5 Fasilitasi kemandirian, bantu 

jika tidak mampu melakukan 

perawatan diri 

1.6 Anjurkan melakukan 

perawatan diri secara 

konsisten sesuai kemampuan 

1.7 Monitor Tanda-Tanda Vital 

1.8 Ajarkan ROM (Range Of 

Motion atau latihan gerak 

rentang) 



 

 

 2. Gangguan 

Komunikasi Verbal 

b.d Gangguan 

Neuromuskuler 

(D.0119) 

Senin, 13 Mei 2019 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam, diharapkan klien dapat  

melakukan pergerakan fisik 

dengan kriteria hasil : 

1. Menggunakan 

bahasa tertulis, 

lisan, atau 

nonverbal. 

2. Pengenalan 

terhadap pesan 

yang diterima 

3. Bertukar pesan 

secara akurat 

dengan orang lain 

 

2.1 Monitor kecepatan, tekanan, 

kuantitas, volume, dan diksi 

bicara 

2.2 Monitor frustasi, marah, 

depresi, atau hal lai  yang 

mengganggu bicara 

2.3 Identifikasi perilaku emosional 

dan fisik sebagai bentuk 

komunikasi 

2.4 Ajarkan pasien dan keluarga 

proses kognitif, anatomis, dan 

fisiologis yang berhubungan 

dengan kemampuan berbicara 

3. Resiko Jatuh b.d 

Kekuatan Otot 

Menurun 

(D.0143) 

Senin, 13 Mei 2019 

 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam, diharapkan klien dapat 

melakukan pergerakan fisik 

dengan kriteria hasil : 

1. Klien tidak jatuh 

2. Klien dapat berdiri 

dan jalan seimbang 

dengan 

menggunakan alat 

bantu berjalan 

 

 

 

 

3.1 Identifikasi factor resiko jatuh 

3.2 Hitung resiko jatuh dengan 

menggunakan skala (mis. fall 

morse scale) 

3.3 Orientasikan ruangan pada 

pasien dan keluarga pasien 

3.4 Pasang handrail tempat tidur 

3.5 Atur tempat tidur mekanis 

pada posisi terendah 

3.6 Gunakan alat bantu berjalan 

3.7 Anjurkan memakai alas kaki 

yang tidak licin 

 

 

*Pasien 2 

No 
Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan 

1. Pola Napas Tidak 

Efektif b.d 

Penurunan Energi  

(D.0005) 

Senin, 13 Mei 2019 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x8 

jam diharapkan pola nafas 

menjadi efektif dengan 

kriteria hasil: 

1. Mampu bernafas 

dengan mudah, 

tidak ada sianosis, 

dan dyspnea 

2. Menunjukan jalan 

nafas yang paten 

 

 

 

1.1 Monitor pola napas 

1.2 Monitor bunyi napas 

tambahan 

1.3 Posisikan semi fowler atau 

fowler 

1.4 Perhatikan kepatenan jalan 

napas 

1.5 Berikan oksigen 

1.6 Berikan minum hangat 



 

 

2. Gangguan 

Mobilitas Fisik b.d 

Gangguan 

Neuromuskuler 

(D.0054) 

Senin, 13 Mei 2019 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam, diharapkan klien dapat 

melakukan pergerakan fisik 

dengan kriteria hasil : 

1. Tidak terjadi 

kontraktur otot dan 

footdrop  

2. Pasien 

berpartisipasi 

dalam program 

latihan  

3. Pasien mencapai 

keseimbangan saat 

duduk 

4. Pasien mampu 

menggunakan sisi 

tubuh yang tidak 

sakit untuk 

kompensasi 

hilangnya fungsi 

pada sisi yang 

parese/plegi 

2.1 Identifikasi kebiasaan aktivitas 

perawatan diri sesuai usia 

2.2 Monitor tingkat kemandirian 

2.3 Identifikasi kebutuhan alat 

bantu kebersihan diri, 

berpakaian, berhias, dan 

makan 

2.4 Dampingi dalam melakukan 

perawatan diri sampai mandiri 

2.5 Fasilitasi kemandirian, bantu 

jika tidak mampu melakukan 

perawatan diri 

2.6 Anjurkan melakukan 

perawatan diri secara 

konsisten sesuai kemampuan 

2.7 Monitor Tanda-Tanda Vital 

2.8 Ajarkan ROM (Range Of 

Motion atau latihan gerak 

rentang) 

3. Resiko Jatuh b.d 

Kelemahan 

(D.0143) 

Senin, 13 Mei 2019 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam, diharapkan klien dapat 

melakukan pergerakan fisik 

dengan kriteria hasil : 

1. Klien tidak jatuh 

2. Klien dapat berdiri 

dan jalan seimbang 

dengan 

menggunakan alat 

bantu berjalan 

3.1 Identifikasi factor resiko jatuh 

3.2 Hitung resiko jatuh dengan 

menggunakan skala (mis. fall 

morse scale) 

3.3 Orientasikan ruangan pada 

pasien dan keluarga pasien 

3.4 Pasang handrail tempat tidur 

3.5 Atur tempat tidur mekanis 

pada posisi terendah 

3.6 Gunakan alat bantu berjalan 

3.7 Anjurkan memakai alas kaki 

yang tidak licin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.2.4 Implementasi Keperawatan 

 

 

Tabel 4.8 Implementasi Keperawatan pada Pasien Stroke Non 

Hemoragik di ruang Stroke Center RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda. 

 

 

*Pasien 1  

No. Hari/Tanggal/Jam Tindakan Keperawatan Evaluasi 

1. Senin, 13 Mei 2019 

07.00 

 

 

 

 

07.00 

 

 

07.10 

 

 

07.10 

 

 

 

 

07.12 

 

 

07.15 

 

 

 

07.17 

 

 

 

08.00 

 

 

09.00 

 

 

 

 

1.1Mengidentifikasi 

kebiasaan aktivitas 

perawatan diri sesuai 

usia pasien 

  

 

1.4 Membantu 

memandikan pasien 

 

3.1 Mengidentifikasi 

factor resiko jatuh 

 

3.2 Menghitung resiko 

jatuh dengan 

menggunakan skala 

morse 

 

3.4 Memasang handrail 

ditempat tidur pasien  

 

2.5 Menganjurkan pasien 

untuk berbicara 

perlahan 

 

2.4  Mengulangi apa yang 

di sampaikan pasien 

 

 

1.3  Membantu pasien 

makan 

 

1.7 Menghitung tanda – 

tanda vital 

 

 

 

Pasien mengatakan aktivitas 

perawatan diri dibantu oleh 

perawat dan keluarga 

 

 

 

Pasien terlihat lebih segar 

dan rapi  

 

Lingkungan di sekitar pasien 

aman 

 

Total skor penelitian risiko 

pasien jatuh dengan skala 

morse adalah pasien dalam 

kategori resiko 

 

Pasien terlihat aman 

setelah dipasang handrail 

 

Pasien terlihat  mengikuti 

anjuran 

 

 

Pasien paham dengan apa 

yang di sampaikan perawat 

 

 

Pasien makan dibantu oleh 

orang lain 

 

TD : 160/100 

N : 83 

RR : 20 

T : 36,5C 

 



 

 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

11.15 

 

 

 

12.00 

 

 

 

 

13.00 

 

 

13.05 

 

 

14.00 

1.3 Membantu pasien BAK 

 

 

1.3 Membantu pasien 

makan 

 

3.4Memasang handrail di 

tempat tidur pasien 

 

 

1.7 Mengukur tekanan 

darah dan suhu, 

menghitung nadi dan 

nafas 

 

1.3 Membantu pasien BAK 

 

 

3.4Memasang handrail di 

tempat tidur pasien 

 

2.5 Menganjurkan pasien 

untuk bicara perlahan 

Pasien BAK di bantu oleh 

perawat 

 

Pasien makan dibantu 

perawat 

 

Pasien terlihat aman setelah 

dipasang pengaman tempat 

tidur 

 

TD : 150/100mmHg 

N : 80x/i 

RR : 19x/i 

T : 36,1C 

 

Pasien BAK dibantu oleh 

perawat 

 

Pasien terlihat aman 

 

 

Pasien terlihat mengikuti 

instruksi perawat 

2. Selasa, 14 Mei 

2019  

07.00  

 

 

07.10 

 

 

 

07.13 

 

 

08.00 

 

 

 

08.00 

 

 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Memandikan pasien 

 

 

1.2Pasien sikat gigi sendiri 

tanpa bantuan orang 

lain atau perawat 

 

1.3Membantu pasien 

memakai baju 

 

1.3Membantu pasien 

makan 

 

 

3.1Memasang handrail 

tempat tidur 

 

1.8 Mengajarkan teknik 

latihan gerak rentang 

atau ROM 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien terlihat bersih dan 

segar 

 

Pasien terlihat mandiri 

 

 

 

Pasien terlihat rapi 

 

 

Pasien masih membutuhkan 

bantuan orang lain untuk 

makan   

 

Pasien terlihat aman setelah 

dipasang handrail 

 

Pasien terlihat kooperatif saat 

diajarkan rom, dan keluarga 

paham setelah di ajarkan 

teknik rom 

Kekuatan otot bertambah 

1/5/1/5 

 

 



 

 

10.30 

 

 

11.00 

 

 

 

11.10 

 

 

 

 

11.15 

 

 

 

12.00 

 

 

 

 

13.00 

 

 

14.00 

 

 

 

 

15.00 

1.3 Membantu pasien BAK 

 

 

2.1 Atur tempat tidur 

mekanis pada posisi 

terendah 

 

2.4 Menganjurkan pasien 

untuk 

berbicara secara 

perlahan 

 

2.4Mengulangi apa yang 

     dikatakan pasien  

 

 

1.7Mengukur tekanan 

darah, suhu dan 

menghitung nadi dan 

pernapasan 

 

3.1 Memasang handrail 

tempat tidur 

 

2.1Memonitor kecepatan, 

tekanan, kuantitas, 

volume, dan diksi 

bicara 

 

1.7Mengukur tekanan 

darah, suhu dan 

menghitung nadi dan 

pernapasan 

Pasien terlihat kooperatif dan 

mandiri 

 

Pasien mengatakan lebih 

nyaman jika tempat tidurnya 

direndahkan 

 

Pasien terlihat berbiacara 

mulai pelan dan sudah bisa 

mengatur dengan perlahan 

 

 

Perawat mengulang 

kembali apa yang dikatakan 

oleh pasien 

 

TD :160/100 

RR: 19x/i 

N: 85x/i 

T : 36,0 C 

 

Pasien terlihat aman 

 

 

Pasien terlihat masih kurang 

jelas brbicara 

 

 

 

TD : 150/100 

RR : 19x/i 

N : 87x/i 

T : 36,3 C 

 Rabu, 15 Mei 2019 

07.00 

 

 

 

08.00 

 

 

09.00 

 

 

 

 

09.15 

 

 

10.00 

1.4 Membantu 

memandikan pasien 

dan membantu 

memakaikan baju 

 

1.3Membantu pasien 

makan 

 

1.9 Menghitung TD, nad, 

suhu 

dan pernapasan 

 

 

1.3 Membantu pasien BAK 

 

 

2.1Memonitor kecepatan, 

Pasien lebih segar dan rapi 

 

 

 

 

Porsi makan pasien habis 

 

 

TD : 150/90 

N : 80 

RR : 20 

T : 36,2 C 

 

Pasien mampu untuk BAK 

sendiri 

 

Pasien terlihat sudah mulai 



 

 

 

 

 

 

10.15 

 

 

11.00 

 

 

12.00 

 

 

 

13.00 

tekanan, kuantitas, 

volume, dan diksi 

bicara 

 

3.1Memasang handrail 

tempat tidur 

 

1.3Membantu pasien 

makan 

 

1.4Mendampingi dan 

membantu pasien 

mengganti baju 

 

Pasien KRS (Keluar rumah 

sakit / pulang) 

berbicara perlahan dan 

sedikit sudah bisa menyusun 

kalimat dengan baik 

 

Pasien terlihat aman 

 

 

Pasien makan dengan lahap 

dan porsi makan pasien habis 

 

Pasien terlihat mandiri saat 

mengganti baju 

 

 

Pasien KRS (Keluar rumah 

sakit / pulang) 

 

*Pasien 2 

No. Hari/Tanggal/Jam 
Implementasi 

Keperawatan 
Evaluasi 

1. Senin, 13 Mei 2019 

07.00 

 

07.02 

 

 

07.05 

 

07.15 

 

 

 

 

07.30 

 

 

07.45 

 

 

08.00 

 

 

 

 

08.05 

 

 

08.30 

 

1.1 Monitor pola napas 

 

2.3 Posisikan semi fowler 

atau  fowler 

 

1.5 Berikan oksigen 

 

2.1 Mengidentifikasi 

kebiasaan aktivitas 

perawatan diri sesuai 

usia pasien 

 

2.2 Memandikan pasien 

 

 

2.1 Mengukur 

kemandirian pasien 

 

3.2 Menghitung resiko 

jatuh dengan 

menggunakan skala 

morse 

 

3.4 Memasang handrail 

tempat tidur 

 

2.3Memberi makan pasien 

 

RR : 26x/I 

 

Pasien nyaman dengan posisi 

setengah duduk 

 

Terpasang nasal kanul 3L 

 

Aktivitas pasien dibantu oleh 

orang lain dan perawat 

 

 

 

Pasien terlihat dan segar 

 

 

Semua kegiatan pasien 

dibantu  

 

Total skor penelitian risiko 

pasien jatuh dengan skala 

morse adalah pasien dalam 

kategori resiko 

 

Pasien terlihat aman 

 

 

Susu cair rg : 200ml 



 

 

 

 

 

09.00 

 

 

 

 

10.00 

 

 

10.00 

 

11.00 

 

 

 

11.15 

 

 

12.00 

 

 

 

 

13.00 

 

 

14.00 

 

 

melalui NGT 

 

 

2.7 Menghitung tekanan 

darah, nadi, 

pernafasan dan suhu 

 

 

1.3 Membantu pasien BAB 

dan BAK 

 

2.4Mengganti diapers 

 

2.3Membantu pasien 

makan 

 

 

3.4Memasang handrail 

tempat tidur 

 

2.7Mengukur tekanan 

darah, suhu dan 

menghitung nadi, dan 

pernapasan 

 

2.3Membantu pasien 

minum 

 

2.1Menghitung pernapasa 

pasien 

 

 

 

TD : 160/100 mmHg 

 N : 90x/i 

 RR : 26x/i 

 T : 36,2C 

 

Pasien menggunakan 

pampers 

 

Pasien terlihat bersih 

 

Pasien menggunakan ngt, 

makanan masuk susu rg 

200ml 

 

Pasien terlihat aman 

 

 

TD : 159/89 mmHg 

N : 86x/i 

RR : 25x/I  

T : 36,0 C 

 

Pasien minum di bantu 

perawat 

 

RR : 25x/i 

2

. 

Selasa, 14 Mei 

2019 

07.00 

 

 

07.15 

 

 

08.00 

 

 

 

08.15 

 

 

08.15 

 

 

08.15 

 

 

2.5 Memandikan pasien 

 

 

2.3Membantu memakaikan 

pakaian pasien 

 

2.3Membantu pasien untuk 

makan 

 

 

1.1Melihat dan menghitung  

pola napas 

 

1.2Melihat apakah ada nfas 

tambahan 

 

1.1 Menghitung pola napas 

 

 

Pasien terlihat bersih, dan 

segar 

 

Pasien terlihat rapi 

 

 

Pasien makan di bantu oleh 

perawat dan pasien tidak 

pakai ngt lagi 

 

RR : 20x/i 

 

 

Tidak ada suara napas 

tambahan 

 

Pernapasan pasien RR : 20 



 

 

 

 

 

08.20 

 

09.00 

 

 

 

 

09.00 

 

 

 

10.15 

 

 

 

10.20 

 

 

 

12.00 

 

 

 

13.00 

 

 

13.05 

 

14.20 

 

 

 

3.4 Memasang handrail 

 

2.7Mengukur tekanan 

darah, suhu dan 

menghitung nadi dan 

pernapasan 

 

2.8 Mengajarkan ROM 

(Latihan rentang gerak) 

 

 

1.6 Membantu pasien 

untuk minun air hangat 

 

 

3.4Memasang handrail 

tempat tidur 

 

 

2.7Mengukur tekanan 

darah, suhu dan 

menghitung nadi dan 

pernapasan 

 

2.4Membantu pasien BAK 

dan BAB 

 

2.4 Mengganti diapers 

 

2.3Membantu pasien 

makan 

dan sudah tidak memakai 

oksigen lagi 

 

Pasien terlihat aman 

 

TD : 150/90 

N : 87x/i 

RR : 20x/i 

T : 36,1C 

 

Pasien dan keluarga mengerti 

saat di ajarkan teknik ROM 

Kekuatan otot 5/5/1/5 

 

Pasien mengatakan lebih 

suka air hangat dari pada teh 

 

 

Pasien terlihat aman 

 

 

 

TD : 150/100 mmHg 

N : 82x/i 

RR : 20x/i 

T : 36,0 C 

 

Pasien BAK dan BAB 

menggunakan diapers 

 

Pasien terlihat bersih 

 

Pasien makan dibantu 

perawat 



 

 

3. Rabu, 15 Mei 2019 

07.00 

 

 

 

07.10 

 

 

07.20 

 

 

 

 

08.00 

 

 

09.00 

 

 

10.00 

 

 

12.00 

 

 

 

 

 

12.30 

 

 

 

 

 

13.00 

 

 

14.00 

1.1Mengukur pola napas 

pasien 

 

 

 

2.3 Memandikan pasien 

 

 

2.3Membantu memakaikan 

pakaian pasien dan 

membantu pasien 

makan 

 

3.4Memasang handrail 

tempat tidur pasien 

 

2.3 Membantu pasien 

makan 

 

2.5 Memotong kuku pasien 

 

 

2.7Menghitung TD, nadi, 

pernapasan, dan suhu 

 

 

 

 

2.8Mengajarkan ROM 

(Latihan rentang gerak ) 

 

 

 

 

2.3Membantu pasien 

makan 

 

2.3Membantu pasien BAK 

dan mengganti diapers 

Pola napas pasien dalam 

batas normal RR : 19x/i 

Pasien mengatakan nafasnya 

tidak sesak lagi 

 

Pasien terlihat bersih dan 

segar 

 

Aktifitas pasien dibantu oleh 

perawat 

 

 

 

Pasien terlihat aman 

 

 

Pasien  makan tapi tidak 

habis 

 

Kuku pasien terlihat bersih 

setelah dipotong 

 

TD : 150/100 

N : 89 

RR : 20 

T : 36,3C 

 

 

Pasien mengikuti gerakan 

dan keluarga paham dengan 

teknik ROM yang diberikan 

Kekuatan otot kaki 

bertambah 5/5/2/5 

 

Pasien makan masih di bantu 

perawat 

 

Pasien terlihat bersih setelah 

di ganti diapers dan pasien 

merasa nyaman 

 

 

 

 



 

 

 

4.1.2.5 Evaluasi  

Tabel 4.9 Evaluasi asuhan keperawatan Pasien 1 dengan SNH Di 

Ruang Stroke Center RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Hari Ke Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi (SOAP) 

Hari 1 

Senin, 13 Mei 

2019 

Dx 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 3 

S: Pasien mengatakan aktivitasnya 

dibantu oleh orang lain 

O: 

- Pasien terlihat lebih segar dan rapi 

- TD : 160/100mmHg 

N : 83 

RR : 20x/i 

T : 36,5C 

A: Masalah gangguan mobilitas fisik 

teratasi sebagian 

P:   Pertahankan Intervensi 

 

 

 

S:  Pasien mengatakan paham dengan 

pesan yang di sampaikan perawat 

O: Pasien terlihat mengikuti anjuran 

perawat 

A: Masalah gangguan komunikasi 

verbal belum teratasi 

P:    Lanjutkan intervensi 

 

 

S: - 

O:  Pasien terlihat aman setelah 

dipasang handrail 

A : Masalah resiko jatuh teratasi 

sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 

 

 

 

 



 

 

Hari 2 

Selasa, 14 Mei 

2019 

 

 

 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX2 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX3 

S:  Pasien mengikuti dan kooperatif 

saat di ajarkan latihan ROM 

 

O :  

- Pasien terlihat bersih dan rapi 

- Pasien terlihat mulai mandiri 

- TD : 160/100mmHg 

N : 85x/i 

RR : 19 

T : 36,0 C  

- Kekuatan Otot 1/5/1/5 

 

A: Masalah gangguan mobilitas fisik 

teratasi 

P :   Pertahankan intervensi 

 

 

 

S : - 

O:  Perawat mengulangi kembali apa 

yang di katakana oleh pasien 

A: Masalah gangguan komunikasi 

verbal belum teratasi 

P :    Lanjutkan intervensi 

 

 

 

S: Pasien mengatakan nyaman tempat 

tidurnya di rendahkan 

O: 

- Pasien terlihat nyaman 

- Pasien terlihat aman setelah di 

pasag handrail 

A:    Masalah resiko jatuh teratasi  

P :    Pertahankan intervensi 

 

 



 

 

Hari 3 

Rabu, 15 Mei 

2019 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

 

DX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 3 

S:  Pasien mengatakan badannya lebih  

segar setiap habis dimandikan 

O:   Pasien terlihat lebih segar dan rapi 

A: Masalah gangguan mobilitas fisik 

teratasi 

P :   Pertahankan intervensi 

 

 

S: Pasien mengatakan sudah bisa 

menyusun kalimat perlahan 

O: Pasien terlihat berbicara sudah 

mulai jelas walau belum 

sepenuhnya 

A: Masalah gangguan komunikasi 

verbal teratasi sebagian 

P:     Pertahankan intervensi 

 

S: - 

O:  Pasien terlihat aman setelah di 

pasang handrail 

A:     Masalah resiko jatuh teratasi  

P :     Hentikan intervensi 

(Pasien KRS/ Pasien keluar rumah sakit 

(pulang)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluasi asuhan keperawatan Pasien 2 dengan SNH Di Ruang Stroke 

Center RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

 

Hari Ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Hari 1 

Senin, 13 

Mei 2019 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S : Pasien mengatakan sesak nafasnya 

O : -   Pasien terpasang nasal kanul 3L 

-  RR : 26x/i 

A:     Masalah pola nafas tidak efektif 

belum teratasi 

P :      Lanjutkan intervensi 

 

 

 

S: Pasien mengatakan aktifitasnya di 

bantu oleh perawat 

O :  

 Pasien terlihat lebih bersih dan 

segar 

 Pasien makan melalui NGT : 

Susu rg 

 TD : 160/100 

N : 90x/i 

RR : 26x/i 

T : 36,2C 

A : Masalah gangguan mobilitas fisik 

teratasi sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 

 

 

S:- 

O: - Pasien terlihat aman setelah di 

pasang handrail 

- Total skor skala morse pasien 

dalam kategori resiko 

A:  Masalah resiko jatuh teratasi 

sebagian 

P :      Pertahankan intervensi 



 

 

Hari 2 

Selasa, 14 

Mei 2019 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

S : Pasien mengatakan nafasnya sudah 

tidak sesak lagi 

O : 

- RR : 20x/i 

- Pasien sudah tidak memakai 

oksigen lagi 

A : Masalah pola nafas tidak efektif 

teratasi 

P : Pertahankan intervensi 

 

 

S : 

- Pasien mengatakan 

aktifitasnya masih harus 

dibantu oleh perawat 

- Pasien mengikuti pada saat di 

ajarkan ROM 

O : 

- Pasien terlihat aktifitasnya 

masih tergantung pada orang 

lain 

- Pasien terlihat mengikuti dan 

kooperatif pada saat di 

ajarkan ROM 

- Kekuatan otot 5/5/1/5 

- TD :150/90 

N : 87x/i 

RR : 20x/i 

T : 36,1C 

A : Masalah gangguan mobilitas fisik 

teratasi sebagian 

P: Lanjutkan dan Pertahankan 

intervensi 

 

 

S : - 

O : Pasien terlihat lebih aman setelah 

di pasang handrail 

A:   Masalah resiko jatuh teratasi 

P:    Pertahankan intervensi 



 

 

Hari 3 

Rabu, 15 Mei 

2019 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 3 

S: Pasien mengatakan sudah tidak 

sesak lagi 

O:   -     RR : 19x/I  

- Pernafasan pasien terlihat 

normal dan teratur 

A : Masalah pola nafas tidak efektif 

teratasi 

P :    Pertahankan intervensi 

 

 

S: -Pasien mengatakan aktivitasnya 

masih tetap dibantu 

-Pasien mengatakan paham dengan 

gerakan gerakan ROM 

O:  - Pasien terlihat lebih segar dan 

bersih 

- Pasien terlihat menggerak2an 

tangan dan kakinya 

- Kekuatan otot 5/5/2/5 

 

A: Masalah gangguan mobilitas fisik 

teratasi sebagian 

P: Pertahankan intervensi 

 

 

 

S: - 

O: Pasien aman terpasang handrail 

A: Masalah resiko jatuh teratasi 

P : Pertahankan intervensi 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Pembahasan : 

4.2.1 Gangguan Mobilitas Fisik b.d Gangguan Neuromuskular 

Dari hasil analisa dan perumusan masalah yang dilakukan penulis, penulis 

menemukan diagnosa gangguan mobilitas fisik saat dilakukan pemeriksaan fisik 

pada pasien 1 dan pasien 2 dengan data yang menunjang yaitu pada pasien 1 

mengatakan tangan dan kaki kanan tidak bisa di gerakkan dengan kekuatan otot 

5/0/5/0dan pasien 2 mengatakan kaki kanannya tidak dapat digerakan dengan 

kekuatan otot 5/5/1/5, pasien terlihat lemah hanya berbaring ditempat tidur dan 

semua aktivitas di bantu oleh keluarga dan perawat. Intervensi pada pasien 1 dan 

pasien 2 sama dan sesuai dengan implementasi. 

Gangguan mobilitas fisik pada pasien dipicu oleh kekuatan otot yang melemah, 

hal ini sesuai dengan penelitian Masykuri (2014) bahwa dampak yang fatal bagi 

tubuh seseorang diantaranya penurunan aktivitas atau gangguan mobilisasi, 

sumbatan pada darah akan mengakibatkan penurunan suplai oksigen dan nutrisi 

sehingga mengakibatkan gangguan pada sistem saraf pusat. 

Menurut asumsi penulis tentang masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik 

mungkin dapat di sebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi pada pasien 1 dan 

pasien 2, pada pasien 1 yaitu meliputi anggota gerak sebelah kanan tidak dapat di 

gerakkan karena kekuatan otot yang melemah setelah di ajarkan teknik ROM 

keluarga paham dan mengajarkan ke pasien, pasien bersemangat mengikuti 

instruksi latihan karena dukungan keluarga selain itu pasien paham tentang 

penyakitnya dan keinginannya yang cukup tinggi untuk sembuh dan sehat seperti 

dulu . Sedangkan pada pasien 2 meliputi anggota gerak bawah kanan tidak dapat 



 

 

di gerakkan, di hari kedua saat di ajarkan teknik ROM pasien terlihat kurang 

bersemangat karena kurangnya pengetahuan tentang penyakitnya dan dukungan 

dari keluarga, selain itu pasien 2 mengalami serangan pertama. 

 

4.2.2 Gangguan Komunikasi Verbal b.d Perubahan System Saraf Pusat 

Dari hasil analisa dan perumusan masalah yang dilakukan penulis, penulis 

menemukan diagnosa gangguan komunikasi verbal saat dilakukan pemeriksaan 

fisik pada pasien 2 tidak mengalami gangguan komunikasi verbal, sedangkan pada 

pasien 1 mengalami gangguan komunikasi verbal. Pasien 1 terlihat kurang jelas 

saat berbicara, pasien terlihat pelo dan sulit untuk mengungkapkan kata-kata. 

Intervensi dari pasien 1 sesuai dengan implementasi yang dilakukan yaitu, 

mengulangi apa yang dikatakan pasien, menganjurkan pasien untuk berbicara 

perlahan. Dapat disimpulkan bahwa intervensi yang dibuat hanya 3 yang 

dilakukan pada pasien 1 sesuai dengan kebutuhan pasien dan evaluasi dari 

diagnosa gangguan komunikasi verbal belum teratasi pada pasien 1 sehingga tetap 

dilanjutkan intervensi yang dibuat. 

Data tersebut sesuai teori menurut (Amin, 2015), gejala yang timbul karena stroke 

yaitu yaitu mengalami kelemahan dan kelumpuhan, tiba – tiba hilang rasa 

kepekaan, bicara pelo dan cadel, gangguan penglihatan, mulut mencong atau tidak    

simetris ketika menyeringai, gangguan daya ingat, nyeri kepala hebat, vertigo, 

penurunan kesadaran dan mengalami gangguan fungsi otak. 



 

 

Menurut asumsi penulis tentang masalah keperawatan gangguan komunikasi 

verbal mungkin dapat di sebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi pada pasien 1 

yaitu meliputi pasien berbicara pelo yang terjadi akibat cedera otak sehingga 

mengalami gangguan komunikasi verbal selain itu akibatnya sebelumnya pasien 1 

sudah mengalami serangan stroke yang mengenai saraf pusat ke 5 yaitu nerveus 

trigeminus dimana bagian ini membentuk saraf sensorik utama pada wajah, dan 

rongga nasal serta rongga oral. Sedangkan pada pasien 2 tidak terjadi gangguan 

komunikasi verbal karena pada pada pasien 2 baru terjadi serangan pertama 

sehingga belum mengenai system syaraf pada bagian wajah sesuai dengan hasil 

pemeriksaan mct- scan pada pasien 2 kesannya cerebral atrophy : tidak tampak 

kelainan parenkim intracerebral dan intracerebellar. 

4.2.3 Pola Napas Tidak Efektif b.d Penurunan Energi 

Dari hasil analisa dan perumusan masalah yang dilakukan penulis, penulis 

menemukan diagnosa pola nafas tidak efektif saat dilakukan pemeriksaan fisik 

pada pasien 2 dan tidak di temukan pada pasien 1. Dengan data yang menunjang 

pola nafas pada pasien 2 keluhan yaitu pasien mengeluhkan sesak nafas, pola 

nafas pasien abnormal dengan RR: 26 x/mnt dan pasien terpasang oksigen nasal 

kanul 3 liter. Pola nafas pada pasien 1 normal tidak mengeluh sesak nafas, RR 

20x/i. Dari data pada pasien 2 yaitu pasien merasakan sesak dan terpasang oksigen 

nasal kanul, namun pada kedua pasien juga memiliki perbadaan dimana pada 

pasien 1 RR: 20 x/mn,t sedangkan pada pasien 2 RR: 26 x/mnt.  



 

 

Intervensi pada pasien 2 dimana implementasi hanya dilakukan empat intervensi , 

yaitu memantau respirasi, mengatur posisi pasien semi fowler 45
o 

, memberikan 

O2 nasal kanul 3 liter, menstabilisasikan jalan nafas. Sehingga evaluasi hari 

prtama yang diperoleh dari pasien 2 yaitu RR: 26 x/mnt, posisi pasien semi fowler 

45
o
, pasien terpasang oksigen 3 ltr/m. Pada hari kedua dan ketiga pernapasan 

pasien sudah normal RR 20x/i. Sedangkan evaluasi pada pasien 2 yaitu RR: 20 

x/mnt, pernapasan normal tidak memakai oksigen. 

Dapat disimpulkan bahwa intervensi yang dibuat hanya lima yang dilakukan pada 

pasien 2 karena sesuai dengan kebutuhan pasien dan satu intervensi yang tidak 

dilakukan pada pasien 2. Evaluasi dari diagnosa ini adalah masalah pola nafas 

tidak efektif teratasi pada pasien 2 sehingga tetap dilanjutkan intervensi pada 

pasien 2 

Diagnosa pola nafas tidak efektif sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa 

pola nafas tidak efektif merupakan keluhan yang muncul pada pasien dengan 

Stroke Non Hemoragik. Dimana pola nafas tidak efektif dipicu oleh karena terjadi 

penyumbatan suplai darah yang mengandung oksigen menjadi terganggu dan 

menyebabkan  hipoksia. Tubuh terus menerus merespon akibat hipoksia tersebut 

untuk menghirup O2 sehingga terjadi sesak nafas. 

Menurut asumsi penulis tentang masalah keperawatan pola nafas tidak efektif 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi pada pasien 2 yaitu meliputi 

pasien mengatakan sesak nafas yang terjadi karena penyumbatan suplai darah 

yang mengandung oksigen menjadi terganggu dan menyebabkan sesak nafas. 



 

 

Sedangkan pada pasien 1 tidak terjadi sesak nafas dikarenakan pada pasien 1 

sudah tau bagaimana cara mengatasi apabila serang stroke datang menyerang. 

4.2.4 Resiko Jatuh b.d Kekuatan Otot/Kelemahan 

Dari hasil analisa dan perumusan masalah yang dilakukan penulis hasil 

pengkajian pada pasien 1 yaitu skala morse dalam kategori sedang, kekuatan otot 

menurun dan kebutuhan ADLs pasien yang dibantu. Sedangkan pada pasien 2 

skala morse tinggi, kekuatan otot menurun dan aktivitas pasien yang dibantu 

sehingga diagnosa risiko jatuh terjadi pada kedua pasien . Dari data kedua pasien 

memiliki kesamaan yaitu kebutuhan pasien dibantu oleh perawar dan kekuatan 

otot menurun pada pasien 1 dan pasien 2, namun dari kedua pasien memiliki 

perbendaan yaotu total skor skala morse pada pasien 1 60 risiko tinggi sedangkan 

pada pasien 2 nilai skala morse 80 dengan kategori risiko tinggi.  

Intervensi pada pasien 1 dan pasien 2 sama dimana implementasi dari kedua 

pasien yaitu identifikasi faktor risiko jatuh, identifikasi risiko jatuh setidaknya 

sekali setiap shift, identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh, 

hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala, monitor kemampuan berpindah 

dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Dari pembahasan di atas dapat di 

simpulkan bahwa intevensi yang dilakukan pada kedua pasien  sesuai dengan 

kebutuhan pasien. 

Risiko jatuh pada kedua pasien dipicu oleh kekuatan otot yang melemah hal ini 

sesuai dengan penelitian Geurts, et.al (2008) bahwa orang yang selamat dari 



 

 

stroke berisiko tinggi untuk jatuh dalam semua tahap stroke karena stroke 

memiliki kosekuensi berat terhadap gangguan fisik, kognitif dan psikologis. 

Menurut  asumsi penulis tentang masalah keperawatan risiko jatuh mungkin dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi pada pasien 1 dan pasien 2 yaitu 

meliputi skala morse pasien dalam kategori tinggi yang disebabkan karena 

kekuatan otot pasien yang melemah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil studi kasus Asuhan Keperawatan dengan penyakit 

Stroke Non Hemoragik di ruang Angsoka RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda Kalimantan Timur, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

5.1.1. Pengkajian 

 Pengkajian adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap dan 

sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan 

keperawatan dapat ditentukan. Pada kasus Stroke Non Hemoragik perawat 

dalam melakukan pengkajian dituntut harus teliti dan kompherensif, 

sehingga mudah dalam menegakkan diagnosa. Berdasarkan data yang ada 

pada hasil anamnesis pasien Stroke Non Hemoragik umumnya keluhan yang 

dirasakan pasien 1 dirasakan juga oleh pasien 2. Tanda dan gejala yang 

muncul dan dirasakan oleh kedua pasien yaitu kelemahan anggota tubuh 

bagian kana. Hal ini menunjukkan jika seseorang terdiagnosa Stroke Non 

Hemoragik memiliki kemungkinan akan muncul masalah dan keluhan yang 

sama yang akan dirasakan oleh penderita. 
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5.1.2. Diagnosa Keperawatan 

 Seperti yang dikemukakan beberapa ahli sebelumnya daftar diagnosa 

keperawatan, di temukan kesenjangan dengan kasus nyata yang didapat 

pada kedua pasien dengan Stroke Non Hemoragik. Kesenjangan tersebut 

yaitu dari lima diagnosa keperawatan berdasarkan teori yang dikemukakan 

oleh para ahli pada pasien 1 terdapat tiga diagnosa yang muncul yaitu 

gangguan mobilitas fisik, gangguan komunikasi verbal, dan resiko jatuh. 

Sedangkan pada pasien 2 terdapat juga tiga diagnosa keperawatan yang 

sesuai dengan teori yaitu pola nafas tidak efektif, gangguan mobilitas fisik 

dan resiko jatuh.  

5.1.3. Intervensi 

 Hasil yang diperoleh dari intervensi yang dilakukan oleh penulis 

dalam tindakan terhadap tindakan pola nafas tidak efektif intervensi seperti 

Manajemen jalan nafas, pemantauan respirasi, pengaturan posisi, berikan 

O2, stabilisasi jalan nafas. Hal ini bertujuan untuk mengatasi pola nafas 

tidak efektif yang dirasakan oleh pasien. 

 Kemudian dalam tindakan gangguan mobilitas fisik dengan intervensi 

monitoring vital sign sebelum/sesudah latiahan, konsultasikan dengan terapi 

fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan, bantu pasien 

menggunakan tongkat saat berjalan, ajarkan pasien dan keluaraga tentang 

teknik ambulasi, kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi, latih pasien 

dalam pemenuhan kebutuhan ADLs secara mandiri sesuai, ajarkan pasien 
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bagaimana merubah posisi dan berikan bantuan jika diperlukan. Hal ini 

bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan mobilisasi pasien 

 Kemudian dalam tindakan gangguan komunikasi verbal dengan 

intervensi monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara, 

monitor frustasi, marah, depresi, atau hal lain yang menggangu bicara, 

identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi, ulangi 

apa yang di sampaikan pasien, anjurkan berbicara perlahan, ajarkan pasien 

dan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan 

dengan kemampuan berbicara. 

 Kemudian dalam tindakan risiko jatuh dengan intervensi identifikasi 

faktor risiko jatuh, identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift, 

identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh, hitung risiko 

jatuh dengan menggunakan skala, monitor kemampuan berpindah dari 

tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

risiko jatuh pada pasien. 

5.1.4. Implementasi 

 Implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang 

telah peneliti susun. Implementasi keperawatan yang dilakukan pada pasien 

1 dan pasien 2 sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan 

berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kebutuhan pasien Stroke Non 

Hemoragik. 
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5.1.5. Evaluasi 

Akhir dari proses keperawatan adalah evaluasi terhadap asuhan 

keperawatan yang di berikan. Pada evaluasi yang penulis lakukan 

pada pasien 1 dan pasien 2 berdasarkan kriteria yang penulis susun 

terdapat  dua diagnosa keperawatan yang mulai teratasi sesuai rencana 

yaitu pola nafas tidak efektif, dan risiko jatuh dan yang teratasi 

sebagian yaitu gangguan mobilitas fisik dan gangguan komunikasi 

verbal. 

 

5.2 Saran 

5.2.1. Bagi Instansi Rumah Sakit 

5.2.1.1 Dapat memberikan sarana untuk dilakukan tindakan pemberian 

mobilisasi sehingga efektifitas tindakan pemberian mobilisasi dapat 

berjalan dan dilakukan secara optimal.  

5.2.1.2 Menyusun standar operasional prosedur tentang ROM dalam 

menangani masalah gangguan mobilitas fisik. 

5.2.1.3 Bagi Perawat 

Perlunya dilakukan observasi secara berkelanjutan oleh penulis, 

yang diharapkan hasil evaluasi. 
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TEKNIK MENGAJARKAN LATIHAN RENTANG GERAK / ROM 

(RANGE OF MOTION) 

 

 

Tn. S 

  

 

 

Ny. S 

 


	1. Hypermobilitas
	2. Inflamasi
	3. Kelainan sendi atau tulang
	4. Nyeri hebat
	5. Sendi kaku atau tidak dapat bergerak
	6. Trauma baru yang kemungkinan ada fraktur yang tersembunyi
	e. Latihan Gerak Aktif dan Pasif
	1. Latihan Pasif
	a. Gerakan menekuk dan meluruskan pergelangan tangan:
	1) Pegang lengan bawah dengan tangan satu, tangan lainnya memegang pergelangan tangan pasien.
	2) Tekuk pergelangan tangan ke atas dan ke bawah
	b. Gerakan menekuk dan meluruskan siku :
	Pegang lengan atas dengan tangan satu, tangan lainnya menekuk dan meluruskan siku
	1) Pronasi dan supinasi siku
	Posisi lengan fleksi, tangan kiri perawat memegang pergelangan yangan kanan pasien, dan tangan kanan perawat memegang telapal tangan pasien. Pronasi siku memutar lengan bawah  ke arah luar, telapak tangan diarah luar. Gerakan supinasi perawat memutar ...
	c. Gerakan menekuk dan meluruskan sendi bahu :
	1) Tangan satu penolong memegang siku, tangan lainnya memengang lengan.
	2) Luruskan siku naikan dan turunkan legan dengan siku tetap lurus
	d. Fleksi dan ekstensi bahu
	Luruskan dan gerakkan tangan ke arah atas kemudian kembali ke posisi semula.
	e. Fleksi dan eksensi jari-jari kaki
	Pegang pergelangan kaki pasien dengan tangan kiri dan kaki pasien dengan tangan kanan, lakukan gerakan fleksi jari kedepan ke bawah kearah tempat tidur lalu melakukan ekstensi. Lalu merlakukan gerakan dorso pedis dengan menarik kearah belakang
	f. Inversi dan eversi kaki
	Pegang pergelangan kaki pasien dengan tangan kiri dan telapak tangan dengan tangan kanan, perawat menggerakan telapak kaki kea rah dalam , lalu menggerakkan kaki kea rah luar.
	g. Gerakan menekuk dan meluruskan pangkal paha
	Pegang lutut dengan tangan satu, tangan lainnya memegang tungkai. Naikkan dan turunkan kaki dengan lutut yang lurus
	h. Rotasi pangkal paha
	Dekatkan kaki pasien pada pelatih, kemudian putar ke arah dalam
	i. Adduksi dan abduksi pangkal paha
	Perawat mengangkat kaki pasien setinggi 8 cm, lalu melakukan gerakan adduksi, yaitu menjauhi kaki salah satu pasien ke arah perawat. Lalu abduksi, mengangkat kaki lalu mendekati kearah pasien
	2. Latihan aktif
	a. Latihan ROM aktif pada leher: fleksi, ekstensi, hiperkestensi, fleksi kanan kiri, serta rotasi kanan kiri
	b. Latihan ROM aktif pada bahu: fleksi ke atas, ekstensi, hiperkestensi, fleksi depan menyilang, ke belakng, sirkumduksi, abduksi

