
ASUHAN KEPERAWATANA PADA Ny. S.K DENGAN
STROK HEMORAGIK DI RSCM JAKARTA

Oleh: Faridah Aini (Residen Sp.Kmb)

A.  RIWAYAT SINGKAT PASIEN

Pengkajian  dilakukan  pada  tanggal  6  September  2007 pukul  09.00  WIB. 

Pasien bernama  Ny. S dengan umur 52 tahun, beragama islam, suku bangsa sunda, 

pasien sebagai ibu rumah tangga, yang tinggal di alamat Jl. Pal Merah Barat 2 No. 

10  Jakarta  Barat.  Pasien  dirawat  dengan  diagnosa  media  stroke  hemoragik, 

hipertensi stadium II, dan bronkopnemonia. 

Riwayat  kesehatan  pasien,  pada  tanggal  5  September  2007  saat  mencuci 

piring pasien menggalami pusing hebat dan tiba-tiba pasien terjatuh, bicara pelo, 

badan  sebelah  kanan  mengalami  kesemutan  dan  baal,   berangsur-angsur 

ekstremitas  dekstra  mengalami  parese  dan  penurunan  kesadaran.   Lima  jam 

kemudian pasien di bawa ke RSCM, dan di sarankan untuk dirawat di HCU, tapi 

karena alasan biaya maka pasien di rawat di IRNA B Lt. II Kiri.  

Data  yang  ditemukan  saat  pengkajian  kondisi  pasien  adalah;  tingkat 

kesadaran somnolen, GCS E2M5V afasia, tekanan darah: 140/90 mmHg, Nadi: 70 

x/menit, frekuensi pernapasan: 32 X/menit, suhu: 393  C, jantung: bunyi jantung I 

dan II, mur-mur (-), Gallop (-), Paru: vesikuler, ronchi +/+ basah kasar, wheezing 

-/-, abdomen; lemas, datar, hepar/limpa dbn, bising usus 10 X/menit, leher; JVP 5 

+ 3. Status neurologis;  pupil  isokor, diameter  pupil  3/3,  reflek terhadap cahaya 

langsung 3/3, cahaya tidak langsung 3/3.  Tanda rangsang meningeal; kaku kuduk 

(-), tanda laseg >700/>700, tanda kerning > 1350/ > 1350. Nerves kranial; paresis 

nerves V dekstra, VII dekstra, IX – X, dan XII dekstra. Motorik; kekuatan otot 

ekstremitas  atas  1111/5555,  ekstremitas  bawah  1111/5555,  sensibilitas; 

hemihipestesi  (-),    reflek  fisiologis  ++/++,  reflek  babinski  +/+.  Fungsi  syaraf 

otonom; inkontinensia  alvi  (+),  terpasang kateter.   Berdasarkan penilaian  siriraj 

stroke scor (SSS) didapat : (2,5 x 1) + (2 x 0) + (2 x 1) + (0,1 x 90) - (3x0) – 12 = 

1,5 (artinya adanya perdarahan supratentorial). Hasil NIHSS (NationalIinstitute of  

Health Stroke Scale) = 18, artinya Ny. S.K menggalami stroke berat.



Pemeriksaan  penunjang;  hasil  pemeriksaan  CT-Scan;  perdarahan  di  pons 

sekitar 1,2 cc (hasil penghitungan gambaran CT-Scan, lakunar infark basal ganglia 

kiri.  Foto thorak; CTR<50%, aorta elarge, tampak gambaran fibroinfiltrat  paru 

kanan.   Hasil  pemeriksaan  laboratorium;  Hb:  13,6,  Ht:  40,  leukosit:  8.800, 

trombosit: 277.000, MCV: 83, MCH: 28, MCHC: 34,  ureum: 27, kreatinin: 0,9, 

GDS: 131, kalium: 4, klorida: 111, natrium: 135.  Analisa gas darah; pH: 7,449, 

PCO2: 29,5, PO2: 97, SO2: 97,8, BE ecf: -3,5, Beb:-1,5, SBc: 23,2, HCO3: 20,7, 

TCO2: 21,6. 

Pasien mempunyai riwayat hipertensi sejak sekitar 4 tahun yang lalu, pasien 

berobat ke puskesmas, tidak teratur, berobat jika ada keluhan, jenis obat tidak tahu. 

Tidak ada riwayat  sesak napas, batuk (-) dan TBC (-), riwayat  DM (-), peyakit 

jantung (-), stroke (-).

Dalam keluarga pasien terdapat  anggota keluarga yang menderita hipertensi 

dan stroke, yaitu  ibu, dan adik pasien. Ibu pasien telah meninggal karena stroke 

sudah lebih dari 5 tahun.

B. PATOFISIOLOGI

Stroke  merupakan  penyakit  peredarah  darah  otak  yang  diakibatkan  oleh 

tersumbatnya  aliran  darah  ke  otak   atau  pecahnya  pembuluh  darah  di  otak, 

sehingga supplay darah ke otak berkurang (Smletzer & Bare, 2005). Secara umum 

ganguan pembuluh darah otak atau stroke merupakan gangguan sirkulasi serebral. 

Merupakan  gangguan  neurologik  fokal  yang  dapat  timbul  sekunder  dari  suatu 

proses patologi pada pembuluh darah serebral. Stroke bukan merupakan penyakit 

tunggal  tetapi  merupakan  kumpulan  tanda  dan  gejala  dari   beberapa   penyakit 

diantaranya  ;  hipertensi,  penyakit  jantung,  peningkatan  lemak  dalam  darah, 

diabetes mellitus, dan penyakit vaskuler perifer (Markus, 2001)

Penyebab utama stroke berdasarkan urutan adalah aterosklerosis (trombosis), 

embolisme,  hipertensi  yang  dapat  menimbulkan  perdarahan  intraserebral  dan 

rupture aneurisme sakuler (Price & Wilson, 2002).  Trombosis serebral (bekuan 

darah  di  dalam  pembuluh  darah  otak  atau  leher),  aterosklerosis  serebral  dan 

perlambatan sirkulasi serebral merupakan penyebab utama terjadinya thrombosis. 

Embolisme serebral (bekuan darah atau material lain yang di bawa ke otak dari 
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bagian  tubuh  yang  lain),  abnormalitas  patologik  pada  jantung  kiri  seperti 

endokarditis,  jantung reumatik,  serta infeksi  pulmonal  adalah tempat  berasalnya 

emboli.  Hemoragik serebral (pecahnya pembuluh darah serebral sehingga terjadi 

perdarahan ke dalam jaringan otak atau area sekitar), hemoragik dapat terjadi di 

epidural, subdural, dan intraserebral. (Hudak & Gallo, 2005; Ranakusuma, 2002).

Stroke  hemoragik  terjadi  perdarahan  yang  berasal  dari  pecahnya  arteri 

penetrans yang merupakan cabang dari  pembuluh darah superfisial  dan berjalan 

tegak  lurus  menuju  parenkim  otak  yang  di  bagian  distalnya  berupa  anyaman 

kapiler.  Aterosklerosis  dapat  terjadi  dengan  bertambahnya  umur  dan  adanya 

hipertensi kronik, sehingga sepanjang arteri penetrans terjadi aneurisma kecil-kecil 

dengan  diameter  1  mm.   Peningkatan  tekanan  darah  yang  terus  menerus  akan 

mengakibatkan pecahnya aneurisme ini, sehingga dapat terjadi perdarahan dalam 

parenkim otak  yang  bisa  mendorong  struktur  otak  dan  merembas  kesekitarnya 

bahkan dapat  masuk kedalam ventrikel atau ke ruang intrakranial.

 Perdarahan  intracranial  biasanya  disebabkan  oleh  karena  ruptur  arteri 

serebri.  Ekstravasasi darah terjadi di daerah otak dan atau subaraknoid, sehingga 

jaringan  yang  ada  disekitarnya  akan  tergeser  dan  tertekan.   Darah  ini  sangat 

mengiritasi jaringan otak, sehingga dapat mengakibatkan vasospasme pada arteri di 

sekitar  perdarahan.  Spasme  ini  dapat  menyebar  ke  seluruh  hemisfer  otak  dan 

sirkulus  willis.   Bekuan  darah  yang  semula  lunak  akhirnya  akan  larut  dan 

mengecil.  Daerah otak disekitar bekuan darah dapat membengkak dan mengalami 

nekrosis, karena kerja enzim-enzim maka bekuan darah akan mencair,  sehingga 

terbentuk suatu rongga.  Sesudah beberapa bulan semua jaringan nekrotik  akan 

diganti oleh astrosit dan kapiler-kapiler baru  sehingga terbentuk jalinan desekitar 

rongga tadi. Akhirnya rongga-rongga tersebut terisi oleh astroglia yang mengalami 

proliferasi  (Price  &  Willson,  2002).   Perdarahan  subaraknoid  sering  dikaitkan 

dengan  pecahnya  aneurisma.   Kebanyakan  aneurisma  mengenai  sirkulus  wilisi. 

Hipertensi  atau  gangguan  perdarahan  mempermudah  kemungkinan  terjadinya 

ruptur, dan sering terdapat lebih dari satu aneurisma.

Gangguan neurologis tergantung letak dan beratnya perdarahan.  Pembuluh 

yang mengalami gangguan biasanya arteri  yang menembus otak seperti cabang-

cabang lentikulostriata dari arteri serebri media yang memperdarahi sebagian dari 
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ganglia  basalis  dan  sebagian  besar  kapsula  interna.  Timbulnya  penyakit  ini 

mendadak dan evolusinya dapat cepat dan konstan, berlangsung beberapa menit, 

beberapa jam, bahkan beberapa hari.  

Gambaran  klinis  yang  sering  terjadi  antara  lain;  sakit  kepala  berat,  leher 

bagian belakang kaku, muntah, penurunan kesadaran, dan kejang.  Sembilan puluh 

prosen  menunjukkan  adanya  darah  dalam cairan  serebrospinal  (bila  perdarahan 

besar  dan  atau  letak  dekat  ventrikel),  dari  semua  pasien  ini  70-75%  akan 

meninggal  dalam  waktu  1-30  hari,  biasanya  diakibatkan  karena  meluasnya 

perdarahan sampai ke system ventrikel, herniasi lobus temporalis, dan penekanan 

mesensefalon, atau mungkin disebabkan karena perembasan darah ke pusat-pusat 

yang vital (Hieckey, 1997; Smletzer & Bare, 2005).

Penimbunan darah yang cukup banyak (100 ml) di bagian hemisfer serebri 

masih  dapat  ditoleransi  tanpa  memperlihatkan  gejala-gejala  klinis  yang  nyata. 

Sedangkan adanya  bekuan darah  dalam batang  otak  sebanyak  5 ml  saja  sudah 

dapat  mengakibatkan kematian.  Bila  perdarahan serebri  akibat  aneurisma yang 

pecah  biasanya  pasien  masih  muda,  dan  20  %  mempunyai  lebih  dari  satu 

aneurisma (Black & Hawk, 2005).  

Bila melihat awitan kejadian dan tanda-tanda klinis yang ditimbulkan maka 

dapat  disimpulkan   pasien  Ny.  S.K.  mengalami  strok  hemoragik,  terjadinya 

perdarahanan dimungkinkan akibat hipertensi lama yang tidak terkontrol.  Hal ini 

juga dibuktikan dari hasil Ct-Scan kepala tehnik brain window tanpa kontras yaitu 

adanya lesi hiperden di daerah pons, berarti menunjukkan adanya perdarahan di 

pons.  Selain itu juga ditemukan adanya lakunar infark basal ganglia kiri, infrak ini 

dapat  sebabkan  karena  terjadi  perdarahan  intrakranial  sehingga  akan  terjadi 

vasospasme pembuluh darah yang menyebabkan suplai oksigen ke jaringan sekitar 

menurun sehingga dapat terjadi infark.   
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      NON HEMORAGIK                                           HEMORAGIK
Hipertensi, DM

Fragmen Arterosklerosis Plak,ateromentosa Hipertensi/terjadi
Sinus karotis, perdarahan
Arteri karotis interna

Trombus                Aneurisma

       Ruptur arteri cerebri

Ekstravasasi darah diotak/
Subarachnoid

Vasospasme arteri

       Menyebar ke hemisfer otak
EMBOLI & sirkulus Willisi

         OKLUSI            PERDARAHAN     CEREBRI

Anoxia perfusi vaskularisasi distal

Metabolisme Anaerob Iskemia

Metabolisme asam Pelepasan kolateral

Asidosis local aktifitas elektrolit terhenti

Pompa Na+ gagal Pompa Na+, K+ gagal

EDEMA Na+, Air masuk ke sel

Edema intrasel & ekstrasel

Perfusi jaringan 
cerebral menurun  

            SEL MATI SECARA PROGRESIF                

         (STROKE)
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Graham & Hickey (2002) dalam  www.neurophysiofarmakology.com

Markus (2001)  dalam www.clinicalneurosciences.com   
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Gambar hasil CT – Scan Ny. S.K

 

PENGKAJIAN.

Pengkajian   di  RSCM  ruang  IRNA  B  Lt  II  Kiri   menggunakan  format 

pengkajian  yang  telah  disediakan,  dengan  memberikan  cek  list  pada  hasil 

pengkajian yang sesuai.  (hasil pengkajian terlampir)

1. Hambatan

Dalam menggunakan format tersebut untuk mengkaji pasien Ny. S.K dengan 

Stroke  Non  Hemoragik  perawat  mengalami  kesulitan,  hal  ini  disebabkan 

karena ;

a. Sejak awal  pasien masuk (tgl.  5-09-2007) belum ada lembar  pengkajian 

pada papan status pasien.  Penulis melakukan pengkajian pada tanggal 6 

September 2007 pukul 08.30 WIB. 

b. Format  pengkajian  masih  umum,  tidak  spesifik  pada  gangguan  sistem 

neurology,  dan  isian  dalam  cek  list  sangat  terbatas  sehingga  penulis 

kesulitan menggali data yang seharusnya di kaji pada pasien stroke

c. Format  pengkajian  yang  tidak  menyediakan  ruang  untuk  menjelaskan 

spesifikasi hasil pengkajian

Solusi:

Menambahkan  pengkajian  sesuai  kebutuhan  pasien,   menulis  pengkajian 

tambahan dengan tulisan kecil dan menulis data pemeriksaan diagnostik serta 

laboratorium yang menggalami gangguan saja.
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 2. Rasional Pengkajian 

a. Identitas pasien.

Pengkajian  identitas  pasien  penting  dilakukan  untuk  meningkatkan 

keakuratan informasi dan koordinasi. (Barkaukass, et.al, 1994). Pada kasus 

ini, pasien adalah  perempuan, umur 52 tahun, beragama Islam, ibu rumah 

tangga,  sudah menikah dan memiliki  dua anak,  tinggal  di  Jl.  Pal Merah 

Barat 2 No. 10 Rt. 02 Rw. 07 Jakarta Barat. Stroke lebih sering terjadi pada 

usia 50 - 74 tahun  (www.stroke.com, 2006).

b. Data keperawatan waktu masuk.

Hal  ini  penting  karena  dari  data  pada  bagian  ini  dapat  diperoleh 

masalah  utama  atau  alasan  utama  pasien  datang  ke  tempat  pelayanan 

kesehatan  (Smeltzer,  2005).  Dari  data  ini  juga nantinya  dapat  diarahkan 

beberapa intervensi  keperawatan yang menjadi  prioritas  untuk mengatasi 

masalah atau keluhan utama pasien. (Barkaukass et.al, 1994). 

Pada pasien stroke penting kita kaji awal terjadinya masalah, misalnya 

terjadinya  kelumpuhan  atau  kelemahan  setelah  pasien  beraktifitas  atau 

dalam keadaan istirahat, hal ini berkaitan dengan penyebab stroke.  Pada 

stroke iskemik karena thrombus biasanya lebih banyak terjadi pada laki-

laki  dengan usia pertengahan sampai  tua,  masalah terjadi saat  tidur atau 

saat  bangun tidur,  tahapannya  secara  progresif  dan perkembangan  tanda 

gejala lambat, biasanya mengalami perbaikan dalam waktu cepat.  Iskemik 

akibat emboli banyak terjadi pada laki-laki dengan masalah timbul kurang 

ada hubungannya dengan aktivitas dan terjadi secara mendadak atau tiba-

tiba, tanda dan gejala terjadi secara cepat, biasanya beberapa  mengalami 

perbaikan   dan  dapat  kambuh/berulang  bila  tanpa  dilakukan  perawatan 

yang benar dan cepat  terhadap penyakit primer (Lewis, Heitkemper, dan 

Dirksen, 2000). 

Stroke  hemoragik  intraserebral  banyak  terjadi  pada  wanita  dengan 

tanda awal nyeri kepala (sekitar 25 % kasus), sering terjadi setelah pasien 

beraktivitas  dan  berkembang  secara  progresif  setelah  24  jam,  prognosa 

jelek dan dapat menyebabkan kematian.   Hemoragik subarachnoid biasa 
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terjadi pada wanita usia muda dan pertengahan, biasanya ditanda adanya 

nyeri  kepala,  sering  timbul  setelah  beraktifitas  ataupun  secara  tiba-

tiba/mendadak  dapat  menyebabkan  koma  dan  kematian  (Lewis, 

Heitkemper, dan Dirksen, 2000)

Seperti  dijelaskan pada riwayat  singkat pasien Ny.  S.K saat mencuci 

piring pasien menggalami pusing hebat dan tiba-tiba pasien terjatuh, bicara 

pelo,  badan  sebelah  kanan  mengalami  kesemutan  dan  baal,   berangsur-

angsur  ekstremitas  dekstra  mengalami  parese  dan  penurunan  kesadaran. 

Hasil pemeriksaan penilaian siriraj stroke scor (SSS) didapat : 1.5 (artinya 

adanya  perdarahan  supratentorial).  Hasil  NIHSS  (NationalIinstitute  of  

Health Stroke Scale) = 18, artinya Ny. S.K menggalami stroke berat.  Hasil 

Ct-Scan menunjukkan adanya perdaraha di pons. Bila dilihat dari riwayat 

terjadinya  maka dapat  kita  simpulkan bahwa Ny.  S.K  mengalami  stroke 

hemorragik.

c. Riwayat kesehatan masa lalu dan keluarga.

Riwayat  kesehatan  masa  lalu  diperlukan  untuk  mengidentifikasi 

masalah kesehatan pasien yang telah berlalu. Analisanya ditujukan untuk 

melihat adakah kesesuaian antara masalah kesehatan pada masa lalu dengan 

masalah  kesehatan  pada  sekarang  ini  atau  tidak.  Sedangkan  riwayat 

kesehatan  keluarga  adalah  untuk  mengidentifikasi  berbagai  penyakit 

genetik,  keturunan,  serta  lingkungan  alami  yang  berdampak  terhadap 

masalah kesehatan pasien saat ini (Barkaukass, et.al, 1994).

Riwayat  penyakit  dahulu pasien,  data  yang ingin didapatkan adalah 

beberapa faktor penyulit atau yang membuat kondisi pasien menjadi lebih 

parah  kondisinya.  Komplikasi  dari  penyakit  terdahulu  dapat  menjadi 

pertimbangan dalam penanganan stroke (www.unca.com, 2006).

Pada  pasien  stroke  penting  kita  kaji  adanya  faktor-faktor  resiko 

seperti;  riwayat  hipertensi,  diabetes  mellitus,  penyakit  cardiovaskuler, 

migren,  hyperkoagoliti  (contoh  :  kadar  serum  fibrinogen  tinggi, 

peningkatan hematokrit), polisitemia, dan anemia sickle cell, penggunaan 

terapi  hormonal,  selain  itu  faktor  gaya  hidup  seperti  :  mengkonsumsi 
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alkohol,  merokok,  kegemukan,  diit  tinggi  lemak  dan  kolesterol  dan 

penyalahgunaan  obat  (Black  & Hawk,  2005).  Riwayat  keluarga  dengan 

stroke atau TIA akan meningkatkan resiko seseorang terserang stroke.

Hipertensi  menyebabkan  aterosklerosis  pembuluh  darah  serebral 

sehingga  pembuluh  darah  tersebut  mengalami  penebalan  dan  degenerasi 

yang kemudian pecah dan menimbulkan perdarahan.  Stroke yang terjadi 

paling  banyak  oleh  karena  hipertensi  adalah  stroke  hemoragik  (Morton, 

2005)  

Pada  DM  akan  mengalami  penyakit  vaskuler,  sehingga  terjadi 

makrovaskulerisasi  dan  terjadi  aterosklerosis. Dari  aterosklerosis  dapat 

menyebabkan  emboli  yang  kemudian  menyumbat  dan  terjadi  iskemik, 

sehingga perfusi otak menurun dan akhirnya terjadi stroke (Morton, 2005). 

Pada  penderita  DM juga  mengalami  penurunan penggunaan  insulin  dan 

peningkatan  glukogenesis,  sehingga  terjadi  hiperosmolar  sehingga  aliran 

darah lambat,  maka perfusi  otak menurun sehingga  stroke dapat  terjadi. 

Pada perokok akan timbul plague di pembuluh darah oleh nikotin sehingga 

terjadi aterosklerosis  (Soerensen, 1995).

Ny.  K.S  mempunyai  riwayat  hipertensi  sejak sekitar  4 tahun yang 

lalu, pasien berobat ke puskesmas, tidak teratur, berobat jika ada keluhan, 

jenis obat tidak tahu. Tidak ada riwayat sesak napas, batuk (-) dan TBC (-), 

riwayat DM (-), peyakit jantung (-), stroke (-). Ny. S.K juga mempunyai 

kebiasaan makan makanan yang mengandung tinggi kolesterol dan lemak

Dalam keluarga Ny. S.K terdapat  anggota keluarga yang menderita 

hipertensi  dan  stroke,  yaitu   ibu,  dan  adik  pasien.  Ibu  pasien  telah 

meninggal karena stroke sudah lebih dari 5 tahun.

d.  Sistem Neuromuskuler

Pada  pasien  stroke  penting  di  lakukan  pengkajian  tentang 

kemampuan motorik, karena stroke merupakan penyakit motor neuron atas 

dan  dapat  mengakibatkan  kehilangan  kontrol  volunter  terhadap  gerakan 

motorik.   Karena   neuron motor  atas  melintas,  gangguan kontrol  motor 

volunter  pada  salah  satu  sisi  tubuh  dapat  menunjukkan  kerusakan  pada 
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neuron motor atas pada sisi yang berlawanan dari otak.  Disfungsi motor 

paling  sering  adalah  adalah  hemiplegia  (paralysis  pada  salah  satu  sisi) 

karena lesi pada sisi otak yang berlawanan. Hemiparesis atau kelemahan 

salah satu sisi tubuh adalah tanda yang lain (Smletzer & Bare, 2005).  Pada 

awal tahap stroke, gambaran klinis yang muncul biasanya adalah paralysis 

dan hilang atau menurunnya reflek tendon dalam. Dan reflek tendon dalam 

dapat  muncul  kembali  biasannya  setelah  48  jam  (Markus,  2006  dalam 

www.clinicalneurosciences.com).  

Akibat kerusakan motor neuron pyramidal patway (serabut saraf dari 

otak  dan  melewati  spinal  cord  ke  sel-sel  motorik),  dapat  muncul 

karakteristik  sebagai  berikut;  kehilangan  kemampuan  gerak  volunter, 

kerusakan pergerakan yang terintegrasi, gangguan tonus otot, dan gangguan 

refleks  (pada  awal  mengalami  hiporefleksia  berkembang  menjadi 

hiperefleksia  pada  beberapa  pasien  (Lewis,  Heitkemper,  dan  Dirksen, 

2000).   Pada  pasien  stroke  kita  harus  melakukan  pemeriksaan  babinski, 

sebagai indikasi adanya penyakit susunan syaraf pusat yang mempengaruhi 

traktus kortikospinal (Smletzer & Bare, 2005).

Penting kita kaji pupil mata baik ukuran, diameter, isokor/anisokor, dan 

reflek  pupil  terhadap  cahaya.   Adanya  stimulasi  pada  saraf  simpatis 

mengkibatkan  pupil  menjadi  midriasis,  sedangkan stimulasi  parasimpatis 

mengakibatkan pupil menjadi miosis. Pupil yang masih  bereaksi terhadap 

cahaya menandakan bahwa mesensefalon dalam kondisi baik.  Lesi pada 

mesensefalon  mengakibatkan  dilatasi  pupil  yang  tidak  bereaksi  terhadap 

cahaya.  Pupil yang melebar sesisi (anisokor) dan tidak bereaksi terhadap 

cahaya  menandakan terjadinya  penekanan pada saraf kranial  ke III.  Bila 

kita  temukan adanya  midriasis  pada satu sisi  (anisokor)  dan hemiparese 

kontralateral  maka  kemungkinan  terjadi  penekanan  epidural 

(Lumbantobing, 2001).  

Kemampuan  pasien  berkomunikasi  penting  utnuk  kita  kaji,  karena 

fungsi  otak  lain  yang  dipengaruhi  oleh  stroke  adalah  bahasa  dan 

komunikasi.   Gangguan komunikasi  akibat  stroke adalah afasia,  disatria, 

dan apraksia tergantung lokasi yang terganggu.  Pengkajian persepsi juga 
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penting dilakukan, karena stroke dapat mengakibatkan disfungsi persepsi 

visual  dan  kehilangan  sensori.   Homonimus  hemianopsia  (kehilangan 

setengah  lapang  pandang)  sisi  yang  terkena  sama  dengan  sisi  yang 

mengalami paralysis (Smletzer & Bare, 2005).

Status  neurologis  lainnya  adalah  tingkat  kesadaran  baik  kualitatif 

maupun  kuantitas, dikaji  sebagai  acuan dalam penangganan pasien yang 

lebih  intensif,  karena  pada  faktor-faktor  ini  dapat  menjadi  petunjuk 

kerusakan yang terjadi (Vincent, 2005).  

Bila kerusakan pada lobus frontal maka kemungkinan terjadi kerusakan 

dalam  mempelajari  sesuatu,  memori  atau  fungsi  intelektual  yang  lebih 

tinggi.  Kerusakan fungsi kognitif  ini  ditandai dengan terbatasnya  tingkat 

perhatian  pasien terhadap sesuatu,  sulit  dalam memahami  sesuatu,  cepat 

lupa, dan kurang motivasi.  Sedangkan masalah psikologik ditandai dengan 

emosi yang labil, sikap frustasi dan kurangnya kooperatif.

Pemeriksaan penunjang baik laboratorium,  EKG dan lainnya  penting 

dilakukan karena untuk mengetahui sejauh mana fungsi-fungsi organ tubuh 

mengalami gangguan, dan yang menjadi  Gold standar dari  pasien stroke 

yaitu  penunjang  yang  harus  dilakukan  adalah  CT-Scan  dimana  telah 

diuraikan pada konsepnya untuk memastikan penyebab terjadinya  stroke 

dan area/lokasi/luas stroke yang terjadi (Tjokronegoro & Hendra, 2002) dan 

(Black & Hawk, 2005).

Ny. S.K mengalami hemiparesis, reflek tendon dalam  ++/++, tonus 

otot  ekstremitas  superior  dan inferior  :  menurun/menurun,  kekuatan otot 

ekstremitas superior  1111/4444 dan ekstremitas inferior 1111/4444, tonus 

otot menurun/menurun,  pupil  isokor, diameter  pupil  3 mm/3 mm, reflek 

pupil  terhadap  cahaya  langsung +/+,  reflek  pupil  terhadap  cahaya  tidak 

langsung +/+, babinski +/+, nilai  GCS : E2M4Vafasia tingkat kesadaran 

somnolen.  Pemeriksaan nervus kranial adanya parese N.V dekstra, N.VII 

dekstra sentral, paresis N.IX, N.X, dan N.XII dekstra sentral.  Sensibilitas 

terjadi hemihipestesi.  Tanda rangsang selaput otak: kaku kuduk (-), Laseq 

>700/>700, Kerning >1350/>1350.  Fungsi syaraf otonom; terpasang kateter, 

inkontinensia  alvi.  kemampuan  komunikasi,  dan  persepsi-sensori  tidak 
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dapat  dilakukan  pengkajian  karena  pasien  menggalami  penurunan 

kesadaran.  

Hasil  pemeriksaan  CT-  Scan  tehnik  brain  window  tanpa  kontras 

tanggal  5 September  2007 : perdarahan dipons dengan perkiraan jumlah 

perdarahan 1,2 cc, dan lakunar infark basal ganglia.

e. Perkemihan

Pengkajian  sistem  perkemihan  perlu  dilakukan  perawat  untuk 

memperoleh  data  apakah  ada  perubahan  pada  struktur  dan  fungsi  sistem 

perkemihan. Pengkajian subjektif terutama diarahkan pada 3 hal yaitu nyeri, 

perubahan pola berkemih, dan keluhan pada saluran perkemihan. Sedangkan 

pemeriksaan  fisik  melalui  inspeksi,  palpasi,  dan  perkusi  untuk  mencari 

kesesuaian  atas  keluhan  yang  disampaikan  pasien.  Bila  ada  keluhan  dan 

ditemukannya data yang memperkuat keluhan pada sistem ini menunjukan 

bahwa telah terjadi perubahan pada sistem ini, minimal pada fungsi sistem 

perkemihan. (Smeltzer & Bare, 2005). 

Pada pasien stroke mungkin  mengalami inkontinensia urin sementara 

karena  konfusi,  ketidakmampuan  mengkomunikasikan  kebutuhan,  dan 

ketidakmampuan menggunakan urinal karena kerusakan kontrol motorik dan 

postural.  Pada pasien paska stroke juga dapat mengalami atonik kandung 

kemih dengan kerusakan sensasi dalam respon terhadap pengisian kandung 

kemih, bahkan dapat terjadi kehilangan kontrol spingter urinarius eksternal 

(shah, 2006 dalam www.pathophysiologystroke.com )

Pada kasus ini,  pasien terpasang kateter.  Urin keluar  dengan warna 

kuning jernih, tidak terdapat endapan maupun darah.  Posisi kateter benar 

tidak  terlipat/ada  hambatan.   Intake  cairan  760  cc/8  jam.  Pemeriksaan 

laboratorium tanggal  5  September  2007  :  sedimen;  sel  epitel  +,  leukosit 

3-4/lpb, eritrosit banyak, silinder (-), kristal (-), bakteri (-), BJ 1,015, pH 7.0, 

protein  negatif,  keton  negatif,  darah  2+,  bilirubin  negatif,  uroblingen  3.2 

mmol/L, nitrit negatif, esterase leukosit negatif.  Kimia darah;  . ureum : 27 

mg/l,  kreatinin : 0.9, aceton : -, Kalium : 4,00 Meq, Natrium : 134 Meq, 
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Klorida : 111 Meq, analisis hasil pengkajian sistem perkemihan dalam batas 

normal, tidak ada gangguan.

f.  Pernafasan

Pemeriksaan sistem pernafasan perlu dilakukan untuk mengkaji organ 

dan struktur sistem respirasi serta fungsi sistem secara keseluruhan. Secara 

umum  pengkajian  diarahkan  pada  tanda  dan  gejala  gangguan  respirasi 

seperti  Dispneu (kesulitan  bernafas),  batuk,  produksi  sputum,  nyeri  dada, 

adanya wheezing  dan/arau Ronkhi ,  hemaptoe,  dan sianosis. Perawat yang 

mengkaji  bagian  ini  harus  mengkaitkan  dengan pemeriksaan  jantung  dan 

pembuluh  darah  karena  sangat  ada  keterkaitan  keduanya.  Adanya 

manifestasi klinis diatas menunjukkan  bahwa ada perubahan pada struktur 

dan  fungsi  sistem  respirasi.  (Barkaukass,  et.al,  1994).  Adanya  riwayat 

merokok penting kita kaji sebagai faktor resiko. Adanya ketidakmampuan 

batuk/hambatan  jalan  napas,  timbulnya  pernapasan  sulit  dan  atau  tidak 

teratur.   Pada  Ny.S.K.  penting  dilakukan  pengkajian  pernapasan  karena 

terjadi perdarahan di pons, dimana letak pons berdekatan dengan medulla 

oblongata sebagai  pusat pengaturan pernapasan.

Pada Ny.  S.K kesulitan dalam bernafas secara subjektif  tidak dapat 

dikaji  karena pasien menggalami  penurunan kesadaran.   Tetapi  dari  hasil 

pemeriksaan fisik ditemukan respirasi rate : 24 X/menit reguler, tidak ada 

tarikan interkosta dan penggunaan otot Bantu pernafasan , perkusi : sonor, 

auskultasi  ;  suara  nafas  ronchi  basah  kasar  +/+,  wheezing  -/-.  Hasil 

pemeriksaan  foto torak taanggal  5 September  2007 adalah  CTR < 50%, 

aorta  elarge,  dan  tampak  gambaran  fibroinfiltrat  paru  kanan..   Hasil 

pemeriksaan analisa gas darah adalah pH : 7.449, PCO2 :  29,5, PO2 : 97, 

HCO3 : 20.7, BE ecf : -3,5, Beb: -1,5, SBc: 23,2 Saturasi O2 : 97.8 %. Dapat 

dianalisis hasil AGD terjadi alkalosis respiratorik.

g.  Kardiovaskuler

Pemeriksan  fisik  jantung  perlu  dilakukan  karena  hal  ini  bertujuan 

untuk  memperoleh  data  tentang  efektifitas  pompa  jantung,  volume  dan 
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tekanan pengisian, curah jantung, dan mekanisme kompensasi jantung dan 

pembuluh darah. (Smeltzer & Bare, 2005).

Adanya gangguan pada jantung dapat menyebabkan terjadinya stroke. 

Pada  fibrilasi  atrium menyebabkan  penurunan  CO2,  sehingga  perfusi  ke 

otak menurun. Maka otak akan kekurangan oksigen sehingga mengalami 

stroke.  Pada  aterosklerosis  elastisitas  pembuluh  darah  lambat  sehingga 

perfusi ke otak kurang (Black & Hawk, 2005).  Adanya riwayat penyakit 

jantung seperti AMI, rematik/penyakit jantung vaskuler, CHF, endokarditis 

dll. Ditandai dengan adanya hipotensi arterial sehubungan dengan adanya 

embolisme/malformasi  vaskuler.   Nadi  frekuensi  dapat  bervariasi  karena 

ketidakstabilan jantung, obat-obatan, efek stroke terhadap pusat vasomotor, 

disritmia, perubahan EKG 

Pada  kasus  ini  tidak  ada  tanda  dan  gejala  yang  berkaitan  dengan 

perubahan  sistem  kardiovaskuler.  Hal  itu  diperkuat  dengan  tidak 

ditemukannya  tanda-tanda  kelainan  kardiovaskuler  dalam  pemeriksaan 

fisik.  Pada pemeriksaan fisik jantung tidak ada pembesaran jantung, suara 

jantung S1 dan S2 reguler, gallop (-), mur-mur (-), perkusi pekak. Tekanan 

darah 140/90 mmHg, nadi : 70 x/menit regular, Suhu : 39.30 C. CRT <3 

detik.  hasil  pemeriksaan  laboratorium  hematology  tanggal  5  September 

2007 adalah; Hb : 13.6 gr/l, Ht : 40 %, eritrosit : 4.3 juta/ul , leukosit : 

8.800/ul, trombosit 277.000/ul, MCV : 83 gr/dl, MCH : 28 gr/dl, MCHC : 

34 gr/dl. PT : 13.2 detik, PT terkontrol : 12.6 detik, APTT : 31.2 detik, 

APTT  terkontrol  :  31.2  detik,  kadar  fibrinogen   512  mg/dl,  D  dimer 

kuantitatif : 200.000 mg/ml, kolesterol total : 218 mg/dl, trigliserida 194 

mg/dl, kolesterol HDL: 36 mg/dl, kolesterol LDL : 134 mg/dl.

h. Pencernaan

Pengkajian pada sistem ini  penting bagi perawat untuk menentukan 

ada atau tidak disfungsi sistem pencernaan. Perawat hendaknya menanyakan 

keluhan yang berkaitan seperti adanya rasa nyeri, mual, muntah, gas yang 

menumpuk (begah), perubahan pola BAB dan karekteristik feses. Sedangkan 

pemeriksaan  fisik  untuk  mencari  kesesuaian  objektif  atas  apa  yang 
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dikeluhakan pasien dengan membandingkan kondisi normal. Kelainan pada 

sistem  pencernaan  dapat  bersumber  dari  sistem  pencernaan  sendiri  atau 

penyebab dari luar sistem pencernaan. (Smeltzer & Bare, 2005). Pada pasien 

stroke  dapat  menggalami  masalah  nutrisi  akibat  penurunan  kesadaran. 

Selain itu pasien stroke dapat menggalami masalah eleminasi BAB karena 

imobilisasi , penurunan kontraksi otot abdomen, dehidrasi dan dapat sebagai 

respon keterbatasan reflek defekasi.

Pada kasus ini pasien terpasang NGT, makanan,  minum, serta obat 

diberikan oleh perawat melalui selang NGT.  Makan dengan diit cair 1700 

kkal  dan  rendah  garam III.  Terpasang  infuse  NaCl  0.9  %/12  jam.   saat 

memberikan makan melalui NGT tidak ada kesulitan.  Sebelum penurunan 

kesadaran pasien sempat mengatakan kalo BAB tidak terasa (inkontinensia 

alvi),  palpasi abdomen tidak ditemukan adanya teraba massa feses. Pasien 

memakai  pempres  dalam  keadaan  bersih.  Dari  hasil  pemeriksaan 

laboratorium tanggal  5  September  2007 adalah;  SGOT :  15,  SGPT :  21, 

protein total : 7 g/dl,  Globulin : 3.30 g/dl, dan Albumin : 3.7 g/dl.  Glukosa 

darah  puasa :  90  mg/dl,  Glukosa  darah  2 jam pp :  106 mg/dl  dari  ahsil 

pemeriksaan laboratorium ini semua dalam batas normal artinya tidak ada 

masalah dalam saluran pencernaan.

i. Integumen

Perawat  perlu  mengkaji  sistem  integumen  untuk  memperoleh  data 

berkaitan  dengan  gangguan  dermatologis.  Pengkajian  subjektif  diarahkan 

pada  keluhan  utama,  penyebab,  lama  keluhan,  lokasi,  nyeri,  dsb. 

Pemeriksaan fisik melalui inspeksi dan palpasi diarahkan pada penampilan 

umum, kelainan pada kulit misalnya kemerahan, gatal, sianosis, perubahan 

warna; lesi pada lulit, vaskularisasi dan hidrasi, kuku dan rambut. (Smeltzer 

& Bare, 2005; Black & Hawk, 2005). Pada pasien stroke akan mengalami 

paralysis  salah  satu  sisi  anggota badan atau  bahkan keduannya,  sehingga 

pasien  dapat  menggalami  penekanan dalam waktu  yang lama yang  dapat 

menyebabkan adanya luka pada daerah yang tertekan (luka dekubitus).
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Pada  Ny.  S.K  saat  pengkajian   ditemukan  adanya  luka  dekubitus 

derajad II  pada  gluteal  kanan dengan luas  :  3  x  8  cm,  turgor  kulit  baik, 

kelembaban kulit : kering, tekstur kulit halus. 

j. Aktifitas sehari-hari di rumah.

Data ini lebih menjelaskan prilaku kesehatan pasien dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari di rumah. Data ini diperlukan untuk dapat disesuaikan 

nantinya  dalam  penyusunan  strategi  perencanaan  keperawatan  di  rumah 

sakit. (Smeltzer & Bare, 2005). Bagian ini juga menjelaskan pola aktifitas 

dan latihan yang dilakukan pasien dirumah. Hal ini perlu dikaji karena pola 

aktifitas yang ada di rumah dapat berpengaruh dan dapat membantu perawat 

dalam  menentukan  kegiatan  atau  aktifitas  yang  sesuai  dengan  kebiasaan 

pasien. (Barkaukass et.al, 1994). 

Pada  kasus  ini,  keluarga  pasien  mengatakan  bahwa  aktifitas  atau 

kegiatan sehari – hari dirumah sebelum sakit dilakukan sendiri oleh pasien, 

pola eliminasi BAK baik tidak ada keluhan, pola defekasi baik dan tidak ada 

keluhan, mandi sendiri 2 kali sehari, cuci rambut 3 hari sekali, menggosok 

gigi  2  kali  sehari,  nafsu  makan  baik,  makan  3 kali  sehari,  diet  makanan 

biasa, minum air putih 6-8 gelas sehari, olah raga tidak pernah, tidur kurang 

lebih  6-8 jam sehari. Saat ini dalam pemenuhan semua kebutuhan aktivitas 

sehari-hari  (ADL)  dibantu  oleh  perawat  dan  keluarga  karena  parese 

ekstremitas dekstra dan penurunan tingkat kesadaran.

k.  Terapi

Terapi tanggal 5 September 2007 sebagai berikut ;

• Infus NaCl 0.9 %  500 ml dalam 12 jam

• Oksigen  2-4 L

• Vitamin B komplek,  B12, Asam Folat  2 x 1 tablet

• Paracetamol 4 x 500 mg

• Citicolin 3 x 250 mg

• Captopril  2 x 6.25 mg

• Ambroxol syrup  3 x 10 cc
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• Levoflaxin 1 x 500 ml

• Solac syrup 1 x 15 ml

• Inhalasi bisolvon: NaCl : Ventolin  1:1:1 tiap 8 jam

D. RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN

1.  Hambatan

Di  RSCM ruang  IRNA B Lt  II  Kiri   untuk  pembuatan  renpra  sudah  ada, 

dengan menggunakan cek list.  Walaupun sudah ada lembar cek list perawat 

ruangan  tidak  semua  pasien  dirumuskan  diagnosa  perawatan.  Dengan 

menggunakan lembar cek list yang ada jumlah dan jenis diagnosa perawatan 

terbatas  padatiga  diagnose  perawatan  yaitu  gangguan  perfusi  serebral, 

gangguan  bersihan  jalan  napas,  dan  gangguan  mobilisasi  fisik,  sehingga 

masalah keperawatan yang muncul  pada pasien tidak semuannya ada dalam 

lembar  ceklist  tersebut.  Selain  itu  etiologi  dan  data  pada  masing-masing 

diagnosa  perawatan  tidak  lengkap  dan  ada  yang  masih  superfisial.   Tidak 

tersedia form kosong renpra sehingga bila ada lembar  renpra chek list  yang 

tidak lengkap dapat ditambahkan pada renpra berikutnya.

Solusi:

Mahasiswa menambahkan  data  etiologi  sesuai  kondisi  pasien  dan  membuat 

diagnosa  perawatan  serta  rencana  tindakan  untuk  diagnosa  perawatan  yang 

belum ada dalam lembar rencana asuhan keperawatan. 

Pada  Ny. S.K penulis merumuskan 5 diagnosa keperawatan, dengan perincian 

8 diagnosa perawatan aktual.  
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2. Rasional Rencana Asuhan Keperawatan

Diagnosa keperawatan yang ditemukan pada tanggal 6 September 2007

1. Tidak efektifnya bersihan jalan napas b/d akumulasi sputum akibat penurunan 

tingkat  kesadaran,  penurunan  kemampuan  batuk,  ketidakmampuan 

mengeluarkan sekret

Ditandai dengan : nilai GCS E2M4VApasia, tingkat kesadaran somnolent, Batuk 

tidak  efektif,  sputum  banyak,  tidak  mampu  mengeluarkan  sputum,  ronchi 

kasar +/+, frekuensi pernapasan 32 x/menit.

Tujuan  :  Bersihan  jalan  napas  efektif,  dengan  kriteria  hasil;  frekuensi 

pernapasan  16-20x/menit,  batuk  efektif,  ronchi  -/-,  GCS:  15,  sputum  (-), 

mampu mengelurkan sputum.

Intervensi:

a. Monitor  frekuensi dan kedalaman pernapasan.

Rasional  :  Perubahan  dapat  menandakan  awitan  komplikasi  pulmonal 

(umumnya  mengikuti  cedera  otak)  atau  menandakan  lokasi/luasnya 

keterlibatan otak.   Pernapasan lambat,  periode apnea dapat menandakan 

perlunya  ventilasi  mekanik.  Peningkatan  frekuensi  pernafasan 

mengindikasikan  kesulitan  dalam  pengiriman  oksigen,  dan  penurunan 

frekuensi pernapasan mengidikasikan tanda akan terjadi  kegagalan nafas 

(Joyce & Hawk, 2005). 

b. Monitor kemampuan gag reflex/kemampuan menelan.

Rasional  :   Kemampuan  mobilisasi  atau  membersihkan  sekresi  penting 

untuk pemeliharaan jalan napas.   Kehilangan reflek menelan atau batuk 

menandakan perlunya jalan napas buatan atau intubasi.  Jalan nasofarigeal 

lunak  mungkin  disarankan  untuk  mencegah  stimulasi  gag  reflex, 

dibandingkan dengan jalan napas yang keras melalui orofaring yang dapat 

menyebabkan  proses  batuk  berlebih  yang  dapat  meningkatkan  tekanan 

intrakranial (Black & Hawk, 2005; Hickey, 1997). 
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c. Tinggikan kepala tempat tidur/ posisi fowler

Rasional  :  Posisi  fowler/semi  fowler  memfasilitasi  diafragma  untuk 

mengembang dan mengempis, sehingga ekspansi paru atau ventilasi paru 

dan  menurunkan  kemungkinan  lidah  jatuh  yang  dapt  menyumbat  jalan 

napas  (www.stroke.com, 2006).

d. Ajarkan pasien napas efektif dalam jika pasien sadar.

Rasional  :  Membantu ekspansi paru supaya  tidak terjadi atelektasis  dan 

mengeluarkan sputum.

e. Lakukan  suction  dengan  ekstra  hati-hati,  jangan  lebih  dari  10-15  detik. 

Catat warna dan kekeruhan dari secret.

Rasional : Suction dibutuhkan jika pasien koma atau keadaan imobilisasi 

dan  tidak  dapat  membersihkan  jalan  napas  sendiri.   Penghisapan  pada 

trakea  yang  lebih  dalam  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  karena  hal 

tersebut  dapat  menyebabkan  atau  meningkatkan  hipoksia  yang  dapat 

menimbulkan  vasokontriksi  sehingga  suplai  oksigen  ke  serebral  akan 

mengalami gangguan (Smletzer & Bare, 2005)

f. Auskultasi  suara paru, perhatikan daerah hipoventilasi  dan adanya suara-

suara tambahan yang tidak normal (seperti; ronchi, wheezing dll).

Rasional : Untuk emngidentifikasi adanya masalah paru seperti atelektasis, 

kongesti,  atau  obstruksi  jala  napas  yang  membahayakan  oksigenasi 

serebral  dan  atau  menunjukkan  tanda  adanya  infeksi  paru  (merupakan 

komplikasi dari pasien yang imobilisasi lama).

g. Kaji tanda-tanda sianosis tiap 4 jam (atau sesuai kondisi pasien).

Rasional :  cicumoral cyanosis  atau cyanosis  pada ujung-ujung jari atau 

pada ujung hidung mengindikasikan hipoksia akibat kekurangan oksigen di 

jaringan perifer (Semletzer & Bare, 2005).

Kolaborasi :

h. Berikan oksigen 2- 4 lt/menit

Rasional  :   meningkatkan   konsentrasi  oksigen  alveolar,  yang  dapat 

menurunkan  hipoksemia  jaringan.  pemberian  oksigen  nasal  untuk 
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membantu  memenuhi  kebutuhan  oksigen  bagi  tubuh  yang  kekurangan 

untuk kebutuhan miokard untuk melawan hipoksia/iskemia

i. Monitor analisis gas darah

Rasional  :  Memantau  kecukupan kebutuhan oksigen,  pemeriksaan  AGD 

dapat diketahui terjadinya hipoksia ataupun gangguan keseimbangan asam 

basa, sehingga dapat membantu dalam pemberian terapi.

j. Berikan obat mukolitik dan atau ekspektoran.

pasien ini mendapatkan  ambroxol syrup 3 x 10 cc dan Inhalasi bisolvon: 

NaCl : Ventolin  1:1:1 tiap 8 jam

Rasional : 

Mukolitik  dapat  mengencerkan  sekret  saluran  napas  dengan  jalan 

memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum.

Sedangkan  ekspektoran  adalah  bat  yang  dapat  merangsang  pengeluaran 

sputum dari   jalan   napas,  dengan cara  menstimulasi  mukosa  lambung 

kemudian  secara  refleks  merangsang   sekresi  kelenjar  saluran  napas 

melalui  nervus  vagus,  sehingga  dapat  menurunkan  viskositas  dan 

mempermudah  pengeluaran  sputum  (Aschenbrenner,  Cleveland,  & 

Venable, 2002; Ganiswarna, 2002).

k. Fisioterapi dada setelah pasien melewati fase akut

Rasional  :  Fisioterapi  dada  merupakan  kontra  pada  pasien  dengan 

peningkatan TIK  fase akut, tetapi  tindakan ini sering kali berguna pada 

fase akut  rehabilitasi  untuk mobilisasi  secret  dalam membersihkan jalan 

napas dan menurunkan atelektasis.

2.   Gangguan perfusi serebral b/d interupsi aliran darah akibat perdarahan di pons 

dan lakunar infark basal ganglia kiri.

Ditandai dengan : nilai GCS E2M4VApasia, tingkat kesadaran somnolent, refleks 

babinski +/+,  Reflek tendon dalam: +/++, pupil isokor, diameter 3 mm/3 mm, 

reaksi cahaya tidak langsung +/+, reaksi  cahaya  langsung +/+, TD : 140/90 

mmHg, Nadi : 70 x/menit, Suhu Tubuh: 393 C, hasil CT-Scan : perdarahan di 

pons dan lakunar infark basal ganglia kiri.
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Tujuan : perfusi serebral adekuat. Dengan kriteria evaluasi : tingkat kesadaran 

komposmentis, tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, tanda-

tanda  vital  stabil  dalam  batas  normal  (TD  :  90/60-140/90  mmHg,  nadi  : 

60-100x/menit), tidak ada tanda defisit neurologis dan perburukan.

Intervensi :

a. Tentukan  faktor  penyebab  penurunan  perfusi  serebral  dan  potensial 

terjadinya peningkatan TIK

Rasional  :  mempengaruhi  penetapan  intervensi  Kerusakan/kemunduran 

tanda/gejala neurology atau kegagalan memperbaikinya setelah fase awal 

memerlukan  tindakan  pembedahan  dan/atau  klien  harus  dipindahkan  ke 

ruang  ICU  untuk  pemantauan  terhadap  peningkatan  TIK.   Penurunan 

perfusi  serebral  dapat  disebabkan karena  adanya  gangguan dalam aliran 

darah ke serebral akibat emboli, trombus, iskemia, infark atau edema.

b. Posisi kepala ditinggikan 300 dengan posisi netral/elevasi 30 derajat (hanya 

tempat tidurnya saja yang ditinggikan ).

Rasional  :  Menurunkan  tekanan  arteri  dan  meningkatkan  drainase  serta 

meningkatkan  sirkulasi  /  perfusi  cerebral.  Selain  itu  untuk  mencegah 

terjadinya  peningkatan  tekanan  intrakranial  (www.thamburaj.co,  2006). 

Intervensi  ini  merupakan  terapi  keperawatan  berdasarkan  teori 

keperawatan  Florence  Nightingale  (Modern  Nursing),  karena  dalam 

teori  ini  bertujuan  memberikan  kondisi  alamiah  yang  baik  bagi  pasien 

sehingga  dapat  mengatasi  masalah.   Dalam terapi  tersebut  kita  kembali 

pada hukum gravitasi bumi dimana cairan akan mengalir dari daerah yang 

tinggi  ke  rendah sehingga  tidak  terjadi  peningkatan  tekanan  intrakranial 

dan kebutuhan akan oksigen pasien terpenuhi.

c. Monitor status neurology (seperti  tingkat kesadaran,  reflek patologis dan 

fisiologis,  pupil) tiap 2 jam dan bandingkan dengan nilai normal

Rasional  :  mengetahui  kecenderungan  penurunan  tingkat  kesadaran  dan 

potensial  peningkatan  TIK dan  mengetahui  lokasi,  luas  dan  kemajuan  / 

resolusi  kerusakan  SSP.  Pada  pasien  stroke  kita  harus  melakukan 

pemeriksaan  babinski,  sebagai  indikasi  adanya  penyakit  susunan  syaraf 

pusat yang mempengaruhi traktus kortikospinal (Smletzer & Bare, 2005).
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kita kaji pupil mata baik ukuran, diameter, isokor/anisokor, dan reflek pupil 

terhadap cahaya.  Adanya stimulasi pada saraf simpatis mengkibatkan pupil 

menjadi midriasis, sedangkan stimulasi parasimpatis mengakibatkan pupil 

menjadi miosis. Pupil yang masih  bereaksi terhadap cahaya menandakan 

bahwa mesensefalon dalam kondisi baik  (www.stroke.com, 2006)

d. Monitor tanda-tanda vital tiap 2 jam

Rasional :  

Adanya hipertensi/hipotensi, bandingkan antara kedua lengan.  Variasi ini 

mungkin  terjadi  oleh  karena  tekanan/trauma  serebral  pada  daerah 

vasomotor  otak.  Hipertensi  atau  hipotensi  postural  dapat  menjadi  faktor 

pencetus.  Hipotensi dapat terjadi karena syok (kolap sirkulasi vaskuler), 

peningkatan  TIK  dapat  terjadi  (karena  edema,  adanya  bekuan  darah). 

Adanya penyumbatan arteri subklavikula dapat dinyatakan dengan adanya 

perbedaan tekanan pada kedua lengan (Doenges, 2000).

Frekuensi dan irama jantung. Kemungkinan dapat terjadi bradikardia 

sebagai  akibat  adanya  keruskan  otak.  Disritmia  dan  mur-mur  mungkin 

sebagai tanda adanya penyakit jantung sebagai pencetus terjadinya stroke 

(seperti stroke setelah AMI, atau kelainan katup) (Joyce & Hawk, 2005).

Catat irama dan pola pernafasan, seperti adanya periode apnea setelah 

pernafasan  hiperventilasi,  pernafasan  cheyne-stokes.   Ketidakteraturan 

pernafasan  memberikan  gambaran  lokasi  kerusakan  serebral/peningkatan 

TIK dan kebutuhan intervensi selanjutnya termasuk kemungkinan perlunya 

dukungan terhadap pernafasan (Joyce & Hawk, 2005)

e. Atasi  terjadinya  peningkatan  suhu tubuh,  pertahankan suhu tubuh dalam 

batas normal.

Rasional : Peningkatan suhu tubuh dapat meningkatkan metabolisme tubuh, 

sehingga kebutuhan oksigen tubuh meningkat.  Hal ini dapat memperburuk 

gangguan perfusi serebral.

f. Catat  perubahan dalam penglihatan,  seperti  adanya  kebutaan,  penurunan 

lapang pandang / kedalaman persepsi jika pasien telah sadar.

Rasional : Gangguan penglihatan yang spesifik mencerminkan daerah otak 

yang terkena, mengindikasikan keamanan yang harus mendapat perhatian 
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dan mempengaruhi intervensi yang akan dilakukan. Pengkajian persepsi ini 

penting dilakukan, karena stroke dapat mengakibatkan disfungsi persepsi 

visual  dan  kehilangan  sensori.   Homonimus  hemianopsia  (kehilangan 

setengah  lapang  pandang)  sisi  yang  terkena  sama  dengan  sisi  yang 

mengalami paralysis (Smletzer & Bare, 2005).

g. Kaji fungsi-fungsi yang lebih tinggi, seperti fungsi bicara jika klien sadar.

Rasional :  Perubahan dalam isi  kognitif  dan bicara  merupakan indikator 

dari  lokasi/derajat  gangguan  serebral  dan  mungkin  mengindikasikan 

penurunan/peningkatan TIK.

h. Kolaborasi 

- Berikan oksigen 2 l/menit atau sesuai indikasi

Rasiona:  Meningkatkan  konsentrasi  oksigen  alveolar,  yang  dapat 

menurunkan  hipoksia,  dapat  menyebabkan  vasodilatasi  serebral 

sehingga kebutuhan serebral akan oksigen terpenuhi

- Obat Stimulator otak/neuroprotektor, Nikolin 2 x 500 mg

Rasional  : meningkatkan nutrisi sel otak sehingga dapat menstimulasi 

kerja otak.

- Obat antihipertensi, captopril 1 X 12.5 mg

Rasional : Captopril  merupakan golongan anti  hipertensi  penghambat 

enzim  konversi  angiotensin  (ACE).  Penghambat  ACE  mengurangi 

pembentukan angiotensin II sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan 

sekresi aldosteron yang menyebabkan terjadinya ekskresi natrium dan 

air,  serta  retensi  kalium.  Akibatnya  terjadi  penurunan  tekanan  darah 

(Aschenbrenner,  Cleveland,  &  Venable,  2002).   Captopril  dapat 

menurunkan faktor penyebab, resiko perluasan kerusakan jaringan dan 

menurunkan TIK  (www.alsius.com, 2001)

- Obat anti piretik, paracetamol 4 x 500 mg

Rasional  :  Paracetamol  merupakan  obat  antiinflamasi  non  steroid, 

golongan  diflunizal.  Saat  demam  tubuh  melepaskan  zat  pirogen 

endogen atau sitokin seperti  interleukin 1 yang memacu pengeluaran 

prostaglandin  di  daerah  preoptik  hipotalamus.   Paracetamol  ini  akan 
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menekan  efek  zat  pirogen   endogen  dengan  menghambat   sintesis 

prostaglandin (Ganiswarna, 2002) 

- Obat laxantive (pelunak feses). Solac 3 x 10 mg

Rasional  :   mencegah  proses  mengejan  selama  defekasi  yang  dapat 

menimbulkan  terjadinya  peningkatan  tekanan  intrakranial.   Obat  ini 

memberikan  efek  langsung  pada  mukosa  usus  dan  menstimulasi 

peristaltik,  hal  ini  akan  meningkatkan  sekresi  air  dan  elektrolit 

(Aschenbrenner, Cleveland, & Venable, 2002).

Intervensi ini  berlandaskan pada teori keperawatan Lydia E. Hall (Core,  

Care, and Cure Model) dimana kesembuhan pasien itu berdasarkan adanya 

kerjasama  yang  sinergis  antara  keperawatan  dan  tim  kesehatan  lain 

diantaranya adalah dokter, perawat, dan tim kesehatan lain.

Terapi komplementer

h.  Terapi  herbal  dapat  diberikan  pada  pasien  stroke,  seperti  garlic,  ginkgo 

biloba, calamus.  Garlic dapat mencegah stroke iskemik melalui tiga cara 

yaitu; menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol darah, dan 

sebagai antikoagulan.  

Selain  itu  ginkgo  biloba juga  dapat  digunakan  untuk  mencegah  dan 

merawat  pasien  stroke,  dengan  menjaga  darah  dalam  keadaan  encer 

sehingga mudah untuk disirkulasikan termasuk aliran darah ke otak dan 

sebagai penghambat radikal  bebas yang dapat menyebabkan terbentuknya 

thrombus.  Calamus  dapat  membantu  memperbaiki  jaringan  yang  rusak 

akibat  stroke,  dosis  standar  6  –  9  gr/hari.  (Jacob,  2006  dalam  www.

1stholistic.com) 

3.  Gangguan mobilitas fisik b/d  kelemahan neuromuskuler sekunder dari perdarahan 

di pons dan lakunar infark basal ganglia kiri

Ditandai dengan :  kekuatan otot  ekstremitas superior 1111/4444, kekuatan otot 

ekstremitas inferior 1111/4444, tonus otot menurun/menurun, foot drop -/-, reflek 

tendon dalam +/+, hasil CT-Scan : perdarahan di pons dan lakunar infark basal 

ganglia kiri.
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Tujuan  : mobilitas  fisik  meningkat  secara  bertahap  dengan   kriteria  evaluasi; 

mempertahankan  posisi  yang  optimal  ditandai  dengan  tidak  adanya  tanda 

kontraktur, footdrop (-), mempertahankan kekuatan otot, mampu melakukan ROM 

aktif dan pasif secara bertahap.

Intervensi :

a. Kaji  kemampuan  fungsional/luasnya  gangguan  sejak  awal,  klasifikasikan 

dalam skala 0-4.

Rasional  :  mengidentifikasikan  kekuatan/defisiensi  dan  dapat  memberikan 

informasi terhadap usaha penyembuhan.  Pada stroke akan terjadi peningkatan 

kemampuan  motorik  setelah  3-5  hari   paska  serangan,  hal  ini  disebabkan 

karena  pada hari  tersebut  telah  dimulai   proses  absorbsi  edema yang  dapat 

meningkatkan sirkulasi serebral dan menggurangi tekanan serebral ( Hickey, 

1997) & (www.strokecentre.com, 2006).

b.  Lakukan terapi fisik yang di fokuskan pada latihan gerak pasif dan aktif (jika 

pasien sadar)  minimal 4 kali dalam sehari.

Rasional  :  latihan  gerak  aktif  meningkatkan  massa  otot,  tonus  otot  dan 

kekuatan otot serta memperbaiki fungsi jantung akibat tirah baring.  Bila otot-

otot volunter tidak digunakan makan akan kehilangan kekuatannya sehingga 

perlu  dilakukan  latihan  gerak  pasif.  Hal  ini  dapat  mengimbangi  paralysis 

melalui penggunaan otot yang  masih mempunyai  fungsi normal,  membantu 

mempertahankan dan membentuk adanya kekuatan dan mengontrol  otot-otot 

yang mengalami gangguan serta mempertahankan kemampuan ROM sehingga 

tercegah dari kontraktur dan atropi  (www.healtoz.com, 2006).

Terapi  ini  merupakan  terapi  keperawatan  berdasarkan  teori  keperawatan 

Florence  Nightingale  (Modern Nursing),  karena  dalam teori  ini  bertujuan 

memberikan kondisi alamiah yang baik bagi pasien sehingga tulang, otot-otot 

serta syaraf dapat berfungsi kembali.   Dalam terapi tersebut bertujuan untuk 

mengembalikan kondisi tubuh dalam keadaan mampu berakomodasi/bergerak 

seperti sebelum sakit
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c.  Letakkan pasien pada posisi tengkurap satu-dua kali dalam 24 jam jika pasien 

dapat mentoleransi.

Rasional  :  membantu  mempertahankan  ekstensi  pinggul  fungsional,  tetapi 

penting kita kaji kemampuan pasien akan bernapas.

d. Sokong ekstremitas dalam posisi fungsionalnya, gunakanpapan kaki (foot board) 

selama periode paralysis flaksid. 

Rasional :  mencegah kontraktur/foot drop dan memfasilitasi kegunaannya jika 

berfungsi kembali.   Paralysis  flaksid dapat mengganggu  kemampuan untuk 

menyangga kepala, dilain pihak paralysis spastic dapat mengarah pada deviasi 

kepala ke salah satu sisi (Lewis, Heitkemper, dan Dirksen, 2000). 

e.  Bila  pasien  ditempat  tidur,  lakukan   tindakan  untuk  mempertahankan  posisi 

kelurusan postur  tubuh seperti  ;  hindari  duduk/berbaring  dalam waktu lama 

pada posisi yang sama, ubah posisi send bahu tiap 2-4 jam, gunakan bantal 

kecil  atau tanpa bantal  dalam posisi  fowler,  sangga tangan dan pergelangan 

pada kelurusan alamiah, gunakan bebat pergelangan tangan.

Rasional : imobilisasi dan kerusakan fungsi neurosensori yang berkepanjangan 

dapat menyebabkan kontraktur permanent, hindari posisi duduk/berbaring yang 

lama  dimaksudkan  untuk  mencegah  kontraktur  fleksi  panggul,  ubah  posisi 

bahu mencegah  kontraktur  bahu,  snagga tangan mencegah edema dependen 

dan kontraktur fleksi pada pergelangan, dan bebat tangan mencegah kntraktur 

fleksi/ekstensi jari (www.neuro.wust.edu, 2006)

f.   Siapkan pasien untuk mobilisasi progresif. Pertahankan bagian kepala tempat 

tidur sedikitnya 30 derajat kecuali ada indikasi, Bantu pasien secara bertahap 

dari  berbaring  ke  posisi  duduk  dan  biarkan  paisen  menjuntaikan  kaki 

disamping tempat tidur untuk beberapa saat sebelum berdiri.  Saat latihan awal 

batasi  latiha turun dari  tempat  tidur tidak lebih dari  15 menit  3 kali  sehari, 

motivasi pasien untuk berjalan singkat tapi sering dengan bantuan bila belum 

stabil, tingkatkan jarak berjalan tiap hari.

Rasional : tirah baring lama menyebabkan penurunan volume darah yang dapat 

menyebabkan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba.  Peningkatan aktivitas 

secara bertahap akan menurunkan keletihandan meningkatkan ketahanan.
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g.  Secara bertahap Bantu pasien maju dari ROM aktif ke aktifitas fungsional, 

sesuai indikasi dan anjurkan orang terdekat untuk berpartisipasi atau kita sebut 

sebagai terapi kerja. Dengan latihan ini pasien diharapkan dapat beradaptasi 

dengan kondisinya

Rasional  :   mendorong   pasien  untuk  melakukan  aktivitas  secara  teratur. 

Terapi kerja  berfokus pada latihan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, 

dll.   Terapi kerja mengembangkan alat dan tehnik khusus yang mengijinkan 

perawatan  sendiri  yang  dapat  memberikan  motivasi  bahwa  pasien  dengan 

kelemahannya bisa hidup normal (www.strokecenter.com, 2006). 

Terapi keperawatan ini berlandaskan pada  teori keperawatan Sister Calista 

Roy  (Adaptation  Model).  Dimana  teori  ini  mengemukakan  bahwa individu 

sebagai mahluk biopsikososial dan spiritual sebagai satu kesatuan yang utuh 

memiliki mekanisme koping untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. 

Tujuan terapi  ini  pasien  mampu beradaptasi  dengan kemungkinan  handicap 

yang akan dialami paska stroke.

h. Kolaborasi dengan fisioterapi.

i. Jelaskan pada pasien dan keluarga  adanya  terapi  khusus bagi pasien pasca 

stroke  seperti  constrainit  induced  treatment  program yaitu  cara 

penatalaksanaan pada paralysis yang terjadi setelah terkena stroke dan injury 

otak.  Cara ini menjanjikan dapat meningkatkan fungsi tubuh pada seseorang 

rata-rata setahun setelah stroke (evidance based practice dari hasil penelitian 

yang ditulis dalam www.neuro.wuatl.edu, 2006).

 Terapi komplementer.  

j. Akupuntur.

Akupuntur  adalah  terapi  pada  stroke  yang  menyebabkan  kondisi  seperti 

paralysis, pembekuan, dan infeksi.  Efek in diharapkan secara cepat ketika arteri 

tersumbat.  Akupunture sebagai terapi rehabilitasi membutuhkan waktu sekitar 2 

-  4 minggu bakan lebih.  Evidance based practice Telah dilakukan penelitian 

pada pasien stroke yang menjalani terapi  akupuntur hasil yang telah diperoleh 

pada pasien yang menjalankan terapi ini  menunjukkan perawatan diri lebih baik 

dan menurunkan ketergantungan pasien (www.medicalacupunture.org, 2006).
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k. Functional electrical stimulation.

Fuctional  electrical  simulation  adalah  parastep  system  computer 

neuroprosthesis.   Caranya  dengan  menggunakan  alat  yang  dapat  berjalan 

memutar sesuai dengan wayer untuk mikroprosesor yang digunakan pada ikat 

pinggang.  Dengan meletakkan elektroda pada quadrisep, muskulus gluteal,dan 

saraf perineal.  Stimulasi quadrisep menyebabkan kontraksi yang menghasilkan 

lutut ekstensi sehingga pasien dapat berdiri.  

Rangsangan pada saraf  kaki  memulai  kontraksi   sehingga dapat  melenturkan 

otot-otot pinggul, lutut, dan pergelangan kaki (www.paralysis.org, 2006)

l.  Elektro terapi

Tujuan terapi ini adalah dengan adanya arus CEM dapat menurunkan aktivitas 

noxe sehingga nyeri berkurang, meningkatkan elastisitas jaringan dan senagai 

pendahuluan sebelum latihan.  Elektro terapi yang digunakan pada kondisi ini 

adalah  countious  electro  magnetic  27  MHz  (CEM).   Merupakan  arus  AC 

dengsn  frekuensi  terapi  27  MHz  yang  memproduksi  eneri  elektromagnetik 

dengan panjang gelombang 11.6 meter.  Arus CEM ini menghasilkan energi 

internal kinetic di dalam jaringan tubuh sehingga timbul panas, energi ini akan 

menimbulkan  pengaruh  biofisika  tubuh  misalnya  pada  termoreseptor  local 

maupun  sentral  (kulit  dan  hipotalamus)  dan  terhadap  struktur  persendian 

(www.kalbefarma.com, 2006).

m. Terapi manipulasi

Terapi manipulasi yang diberikan adalah gerakan roll dan slide pada gerakan-

gerakan sendi bahu yang mengalami keterbatasan, sehingga jarak gerak sendi 

akan  bertambah.  Dasar  tehnik  ini  adalah  memperhatikan  bentuk  kedua 

permukaan sendi dan mengikuti aturan konkaf dan konveks suatu persendian 

(www.kalbefarma.com, 2006).

4.  Gangguan  perawatan  diri;  pemenuhan  ADL   b/d  penurunan  tingkat  kesadaran, 

menurunnya  kekuatan,  daya  tahan  otot  dan  kehilangan  kontrol  otot  akibat 

terganggunya neuromuskuler.

Ditandai  dengan  :  kesadaran  somnolent, kekuatan  otot   ekstremitas  superior 

1111/4444,  kekuatan  otot   ekstremitas  inferior  1111/4444,  tonus  otot 
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menurun/menurun,  pemenuhan  kebutuhan  ADL  (makan,  minum,  mandi, 

berpakaian, BAB, BAK) dibantu.

Tujuan :  kebutuhan ADL terpenuhi dan terjadi peningkatan kemampuan untuk 

memenuhinya sampai mandiri.  Dengan Kriteria evaluasi : makanan dan minuman 

masuk (terpenuhi),  badan bersih,  pakaian  bersih  dan rapi,  eleminasi  terpenuhi), 

berangsur-angsur mendemonstrasikan perubahan tingkah laku dalam merawat diri, 

menampilkan  aktivitas  perawatan  diri  secara  mandiri,  mengidentifikasi  sumber-

sumber bantuan.

Intervensi  :

a. Kaji kemampauan ADL pasien 

Rasional : membantu menentukan/merencanakan intervensi sesuai kebutuhan

b. Bantu pasien dalam pemenuhan kebutuhan makan, minum, mandi, berpakaian, 

BAK, dan BAB)

Rasional  :  karena  pasien  mengalami  penurunan  kesadaran  sehingga  tidak 

mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  maka  perawat  harus 

membantu pemenuhan kebutuhan tersebut.  Hal ini bertujuan untuk mencegah 

terjadinya  masalah  lanjut  bila  kebutuhan  tersebut  tidak  terpenuhi,  seperti; 

gangguan nutrisi, gangguan eleminasi, gangguan integritas kulit dll.

Intervensi ini berlandaskan pada teori Virginia Henderson (14 Human Needs) 

karena perawat berupaya memenuhi kebutuhan nutrisi, eleminasi, berpakaian, 

kebersihan diri pasien.

c. Libatkan keluarga dalam pemenuhan ADL pasien jika memungkinkan

Bila pasien sudah sadar/tingkat kesadaran komposmentis

d. Hindari mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan pasien dan berikan bantuan 

bila diperlukan

Rasional : penting bagi pasien untuk melakukan kegiatan sebanyak mungkin 

yang dia bisa untuk mempertahankan harga diri dan meningkatkan pemulihan

e. Waspadai  terhadap  tingkah  laku  impulsive  karena  gangguan  dalam 

pengambilan keputusan.

Rasional :  Mengidentifikasi perlunya intervensi tambahan untuk meningkatkan 

keamanan.
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f. Pertahankan  dukungan,  sikap  tegas,  beri  pasien  waktu  yang  cukup  untuk 

mengerjakan tugasnya. Dan berikan umpan balik positif atas usaha pasien yang 

telah dilakukan

Rasional  :   Pasien  membutuhkan  perasaan  empati,  tetapi  perlu  mengetahui 

bahwa pemberi  asuhan bersifat  konsisten.  Intervensi ini menggunakan teori 

keperawatan  Jean  Watson  (Phyloshopy  and  Science  of  Caring) dimana 

perawat harus bersikap memahami apa yang dirasakan pasien dan menghargai 

kemampuan yang dimiliki pasien, serta memperhatikan kewajiban-kewajiaban 

yang harus dilakukan oleh pasien jangan sampai terlupakan.

g. Kaji  kemampuan  pasien  untuk  mengkomunikasikan  kebutuhannya,  misal; 

lapar, mengosongkan kandung kemih dll.

Rasional  :   mengetahui  kebutuhan  pasien  yang  belum  terpenuhi,  sehingga 

perawat dapat membantu pasien dalam memenuhi kebutuhannya.

h. Dekatkan makanan dan peralatan yang dibutuhkan pasien di sisi tempat tidur 

yang mudah di jangkau dan motivasi pasien untuk memenuhi kebutuan ADL 

nya secara bertahap.

Rasional :  Membantu memudahkan pasien untuk menggunakannya. 

Intervensi  ini  berlandaskan pada  teori keperawatan Dorothea Orem (self  

care  model) dalam teori  ini  perawat  memberikan  pelayanan  langsung pada 

pasien  dalam  bentuk  intervensi  keperawatan,  memberikan  arahan  dan 

memfasilitasi  kemampuan  pasien  dalam  memenuhi  kebutuhannya  secara 

mandiri,  dan  memberikan  dorongan secara  fisik  dan  psikologis  agar  pasien 

dapat  mengembangkan  potensinya  sehingga  dapat  melakukan  perawatan 

mandiri.   Tujuan  pada  intervensi  ini  adalah  perawat  ingin  melatih  pasien 

mandiri dalam memenuhi kebutuhan ADLnya.

i. Kolaborasi pemberian supositoria (pelunak feses)

Rasional :  Membantu melancarkan BAB dengan merangsang fungsi defekasi.
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5.  Gangguan integritas kulit : dekubitus derajat II b/d  tirah baring  lama sekunder dari 

penurunan kesadaran, dan gangguan neuromuskuler.

Ditandai dengan : terdapat luka dekubitus stadium II degan luas 3 x 8 cm, kondisi 

bersih,  kulit  tangan dan  kaki  kering,  tekstur  kulit  kasar,  dan badan basah  oleh 

keringat, arese ekstremitas kanan, sensitivitas kulit menurun.

Tujuan : mempertahankan keutuhan kulit,  dengan kriteria evaluasi kulit intake, 

bula terabsorbsi (tidak ada lecet), kelembaban kulit baik, tekstur kulit halus.

Intervensi :

a Kaji status nutrisi pasien dan mulai tindakan perbaikan sesuai petunjuk.

Rasional  :   Keseimbangan  nitrogen  positif  dan  peningkatan  status  nutrisi 

karena  adanya  atropi  kelenjar  sebasea  dan  keringat,  dan  mandi  dapat 

menyebabkan masalah kekeringan pada kulit.   Meskipun demikian,  sewaktu 

epidermis  menipis  bersama kulit,  pembersihan  dan  penggunaan  lotion  akan 

menjaga   kulit  tetap  lembut  dan  melindungi  kulit  yang  rentan  erhadap 

kerusakan (Smletzer & Bare, 2005).

b Ubah posisi  tidur  pasien  tiap  2-3 jam sekali  dan pertahankan posisi  kepala 

elevasi 30 0 C

Rasional  :  Meningkatkan  sirkulasi,  tonus  otot,  dan  gerakan  tulang  sendi 

sehingga dapat terhindar dari luka akibat penekanan (dekubitus), membalikkan 

tubuh  paisen  terlalu  sering  dikhawatirkan  akan  menigkatkan  tekanan 

intracranial (Lewis, Heitkemper, dan Driksen, 2000).

c Gunakan jadual rotasi dalam merubah posisi pasien.  Berikan perhatian yang 

teliti pada tingkat kenyamanan pasien

Rasional  :  Memberikan  waktu  lebih  lama  bebas  dari  tekanan,  mencegah 

gerakan  yang  dapat  menyebabkan  pengelupasan  dan  robekan  yang  dapat 

merusak jaringan yang  rapuh.  Penggunaan posisi terlentang tergantung pada 

ketahanan pasien dan harus dipertahankan hanya dalam waktu yang singkat.

d Massase  daerah  yang  mengalami  penekanan  dan  penonjolan  tulang  dengan 

menggunakan kream atau lotion yang dapat menyerap air.
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Rasional  :  dengan  massage  dapat  meningkatkan  kelancaran  sirkulasi  darah, 

sehingga  jaringan  cukup  mendapatkan  oksigen.   Bila  jaringan  cukup 

mendapatkan  oksigen  maka  tidak  akan terjadi  iskemia  yang  nantinya  dapat 

menimbulkan  dekubitus  dan  menjadi  kontraindikasi  bila  jaringan  telah 

berwarna merah pada waktu kerusakan seluler terjadi.  Massage menggelilingi 

area dapat menstimulasi sirkulasi dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan 

(www.neuro.wust.edu, 2006). 

Terapi diatas merupakan terapi keperawatan berdasarkan  teori keperawatan 

Florence  Nightingale  (Modern  Nursing),  karena  dalam teori  ini  bertujuan 

memberikan kondisi alamiah yang baik bagi pasien sehingga dapat mengatasi 

masalah.  Dalam terapi tersebut bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah 

ke seluruh tubuh sehingga kebutuhan oksigen pada jaringan terpenuhi

e Pertahankan agar sprei dan selimut tetap kering, bersih dan bebas dari kerutan, 

serpihan ataupun material lain yang dapat mengiritasi.

Rasional :  Menghindari friksi dan abrasi kulit.

f Gunakan pelindung lutut, siku, pantat dengan bantal angina/air.

Rasional :  Mengurangi resiko abrasi kulit dan pengurangan penekanan yang 

dapat menyebabkan kerusakan aliran darah seluler.  Tingkatkan sirkulasi udara 

pada  permukaan kulit untuk mengurangi panas atau kelembaban.

g Batasi pemajanan terhadap suhu yang berlebih (panas/dingin)

Rasional :  penurunan sensitivitas rasa sakit/panas/dingin akan meningkatkan 

resiko trauma jaringan.

h Periksa  permukaan  kulit  atau  daerah  lekukan  (terutama  yang  menggunakan 

pembalut/pempers) dan daerah-daerah yang menonjol secara rutin. Tingkatkan 

tindakan pencegahan ketika area yang kemerahan telah teridentifikasi.

Rasional :  Kerusakan kulit dapat terjadi dengan cepat pada daerah-daerah yang 

beresiko terinfeksi dan nekrotik, daerah ini meliputi tulang dan otot.  Terjadi 

peningkatan  resiko  mengalami  kemerahan/iritasi  pada   daerah  sekitar  kaki 

karena penggunaan pembalut elastis

i Lakukan  perawatan  pada  daerah  kemerahan  dan  bula  secara  terus-menerus. 

Dan cegah terjadinya luka dekubitus derajat lebih tinggi.
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j Kolaborasi  pemeriksaan Hb, Ht, dan kadar glukosa darah

Rasional :  anemia dan meningkatnya kadar glukosa darah merupakan factor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya kerusakan kulit dan dapat mengganggu 

proses penyembuhan.

6.  Kerusakan komunikasi verbal b/d kerusakan sirkulasi serebral, kehilanga tonus otot 

fasial.

Ditandai  :  Kerusakan  artikulasi  (disatria),  ketidakmampuan  berbicara, 

menyebutkan kata-kata, bicara tidak jelas, mulut asimetri,  parese nervus kranial 

VII dekstra sentral dan XII dekstra sentral.

Tujuan  :  Tidak  terjadi  gangguan  komunikais  verbal,  dengan  kriteria  hasil  : 

berbicara artikulasi jelas, tidak ada parese nervus kranial VII dan XIII.

Intervensi : 

a. Perhatikan kesalahan dalam komunikasi dan berikan umpan balik.

Rasional : pasien mungkin kehilangan kemampuan untuk memantau ucapan 

yang keluar dan tidak menyadari bahwa komunikasi yang diucapkanya tidak 

jelas.  Umpan balik membantu pasien  untuk mengklarifikasi isi/makna yang 

terkandung dalam ucapannya.

b. Mintalah  pasien  untuk  mengikuti  perintah  sederhana  (seperti;  buka  mata, 

tunjuk pintu dll) ulang dnegan kata/kalimat sederhana.

Rasional : Melakukan penilaian adanya kerusakan sensasi (afasia sensorik)

c. Tunjukkan objek dan minta pasien untuk menyebutkan nama benda tersebut.

Rasional : Melakukan penilaian terhadap adanya kerusakan motorik (afasia 

motorik),  seperti  mungkin  pasien  mengenalinya  tetapi  tidak  dapat 

menyebutkanya.

d. Minta pasien ntuk mengucapkan suara sederhana seperti ”pus”

Rasional  :  Mengidentifikasi  adanya  disatria  sesuai  komponen motorik  dari 

bicara   (seperti;  lidah,  gerakan  bibir,  kontrol  napas)  yang  dapat 

mempengaruhi artikulasi dan mungkin juga tidak disertai afasia motorik.
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e. Minta  paisen  untuk  menulis  nama  atau  kalimat  pendek.  Jika  tidak  dapat 

menulis, mintalah pasien untuk membaca kalimat yang pendek.

Rasional : Membantu menilai kemampuan menulis (agrafia) dan kekurangan 

dalam membaca yang benar (aleksia) yang juga merupakan bagian dari afasia 

sensorik dan afasia motorik.

f. Bicaralah dengan nada normal dan hindari percakapan yang cepat.  Berikan 

pasien jarak waktu untuk berespons. Bicaralah tanpa tekanan terhadap sebuah 

respon.

Rasional : Berbicara dengan nada keras dapat menyinggung perasaan pasien, 

bicara  pelan  dan  jelas   dapat  memberikan  kesempatan  pasien  untuk 

memikirkan isi pembicaraan.

g. Anjurkan keluarga paisen untuk selalu mengajak paisen berbicara.

Rasional  :  Mengurangi  isolasi  pasien  dan  meningkatkan  penciptaan 

komunikasi yang efektif.

h. Diskusikan mengenai hal-hal yang dikenal pasien, seperti ; keluarga, hobi dll.

Rasional  :  Meningkatkan  percakapan  yang  bermakna  dan  memberikan 

kesempatan untuk keterampilan berbicara.

i. Berikan reward atas kemampaun pasien.

Rasional : Meningkatkan  harga diri pasien.

j. Kolaborasi dengan ahli terapi wicara

7.  Gangguan menelan b/d kerusakan neuromuskuler parese nervus kranian VII, IX & 

XII.

Ditandai :  pasien kesulitan menelan, parese nervus kranial IX dekstra sentral dan 

XII dekstra sentral, saat menelan batuk, gag reflek negatif.

Tujuan : Pasien tidak megalami gangguan menelan, dnegan kriteria hasil : pasien 

dapat menelan,  saat menelan paisen tidak batuk, gag refleks positif.

Intervensi : 

a. Tinjau  ulang  kemampuan  menelan  pasien  secara  individual,  catat  luasnya 

paralisis fasial, gangguan lidah, kemampuan melindungi jalan napas.
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Rasional : Mengetahui kemampuan menelan pasien.

b. Bantu pasien mengontrol kepala saat makan 

Rasional  :  Menetralkan  hiperekstensi,  membantu  mencehag  aspirasi  dan 

meningkatkan kemampuan untuk menelan.

c. Posisikan pasien dalam keadaan duduk/tegak selama dan setelah makan.

Rasional : Posisi duduk aakn memudahkan pasien untuk menelan karena gaya 

gravitasi dan akan menurnkan resiko terjadinya aspirasi.

d. Stimulasi bibir dan mulut untuk membuka dan menutup secara manual dengan 

menekan ringan diatas bibir/dibawah dagu jika dibutuhkan.

Rasional  :  Membantu  dalam  melatih  kembali  sensori  dan  meningkatkan 

kontrol muskuler.

e. Letakkan makanan pada daerah mulut yang tidak terganggu.

Rasional : Memberikan stimulasi sensorik (termasuk rasa kecap) yang dapat 

mencetuskan usaha untuk menelan dan meningkatkan intake makanan.

f. Berikan makanan secara perlahan pada lingkungan yang tenang.

Rasional : Pasien dapat berkonsentrasi pada mekanisme makan tanpa adanya 

distraksi/gangguan dari luar.

g. Mulai berikan makanan per oral  setengah cair,  makanan lunak ketika pasien 

dapat menelan air.

Rasional : Makanan lunak/cair kental lebih mudah untuk mengendalikannya 

di dalam mulut, menurunkan resiko terjadinya aspirasi.

h. Anjurkan apsien minum dnegan menggunakan sedotan.

Rasional : Menguatkan otot fasial dan otot menelan dan menurunkan resiko 

aspirasi

i. Pertahankan  masukan  dan  haluran  nutrisi  yang  adekuat,  catat  jumlah  kalori 

yang masuk.

Rasional : Jika usaha menelan tidak efektif sehingga kebutuhan nutrisi dan 

cairan  tidak  terpenuhi,  harus  di  carikan  metod  elain  untuk  memenuhi 

kebutuhan nutrisi apsien, misalnya dengan pemasangan NGT.

j. Lakukan oral hygien sebelum dan setelam makan.

Rasional  :  menjaga  kebersihan  mulut  dapat  meningkatkan  nafsu  makan 

pasien.
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8.  Kurang pengetahuan mengenai kondisi, pengobatan, dan perawatan b/d kurangnya 

informasi tentang stroke, tidak mengenal sumber informasi.

Ditandai  :  Pasien  dan  keluarga  mengatakan  tidak  tahu  tentang  kondisi  dan 

perawatan  yang  duibutuhkan,  belum  pernah  dirawat  sebelumnya,  pernyataan 

kesalahan informasi, meminta informasi tentang strok dan perawatanya.

Tujuan  :  pasien  dan  keluarga mengerti  tentang  kondisi,  pengobatan,  dan 

perawatan  pasien.  Ditandai  dnegan  pasien  dan  keluarga  kooperatif  selama 

perawatan.

Intervensi : 

a. Diskusikan keadaan patologis pasien.

Rasional  :   Meningkatkan  pengetahuan  pasien  dan  keluarga  akan  kondisi 

pasien, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan harapan yang realiatis 

dan meningkatkan pemahaman terhadap keadaan dan kebutuhan apsien saat ini.

b. Tinjau ulang keterbatasan saat ini dan diskusikan rencana melakukan kembali 

aktifitas.

Rasional  :   Meningkatkan  pemahaman dan memberikan  harapan pada masa 

datang dan kemungkinan untuk dapat hidup normal kembali.

c. Petegas  kembali  pengobatan  yang  diberikan,  identifikasi  cara  meneruskan 

pengobatan setelah pulang.

Rasional:  Aktivitas  yang  dianjurkan,  pembatasan,  dan kebutuhan obat/terapi 

dibuat teroordinir antar disiplin.

d. Diskusikan rencana untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri

e. Dorong  paisen  untuk  meminta  bantuan  dalam  penyelesaian  masalah  dan 

memvalidasi keputusan, sesuai kebutuhan.

Rasional :  beberapa pasien mungkin mengalami masalah dalam pengambilan 

keputusan yang memanjang dan berperilaku impulsif, kehilangan kemampuan 

untuk mengungkapkan keputusan yang dibuat (terutama pada gangguan otak 

kanan (Black & Hawk, 2005).

f. Identifikasi  faktor-faktor  resiko,  dan  jelaskan  pada  pasien  serta  keluarga 

(seperti; hipetensi, obesitas, merokok, aterosklerosis dll).

37



Rasional : Meningkatkan kesehatan secara umum dan memungkinkan paisen 

untuk menghindari faktor resiko sehingga tidak terjadi kekambuhan.

g. Identifikasi  tanda/gejala  yang  memerlukan   kontrol  secara  medis,  seperti; 

gangguan fungsi penglihatan, sensorik, motorik, gangguan respon mental atau 

prilaku, dan sakit kepala hebat.

Rasional  :  Evaluasi  intervensi  dengan  cepat  menurunkan  resiko  terjadinya 

komplikasi/kehilangan fungsi yang berlanjut.

E.  IMPLEMENTASI 

Implementasi  dapat  dilihat  pada  lampiran  yaitu  lembar  tindakan  keperawatan 

ruang rawat inap. Implementasi keperawatan ditulis menggunakan format tindakan 

keperawatan  yang  tersedian  di  ruangan,  dengan  menggunakan  format  tersebut 

masih banyak tindakan yang tidak tertulis dalam lembar cek lis.   Belum semua 

perawat yang berdinastiap shif mengisi secara benar lembar tindakan keperawatan 

tersebut.   Secara  garis  besar  semua  intervensi  dapat  terlaksana  sekitar  95  %, 

kadang ada tindakan yang terlambat pelaksanaannya karena keterbatasan dana.

F.  EVALUASI

Evaluasi  dapat  dilihat  pada  lampiran  catatan  perkembangan  keperawatan  ruang 

rawat inap RSCM Jakarta.

Kelemahan diruangan evaluasi  tidak dilakukan pada semua diagnosa perawatan 

yang muncul,  tetapi  hanya  dilakukan evaluasi  secara umum saja,  dan penulisan 

evaluasi  tidak  pad  alembar  catatan  perkembangan  tetapi  di  samping  lembar 

tindakan  keperawatan.  Hal  ini  berhubungan  dengan  anggaran  rumah  sakit  dan 

keterbatasan  waktu  perawat.   Semua  perawat  yang  berdinas  dapat  menuliskan 

evaluasi (tidak hanya dilakukan oleh perawat primer). 

Dari delapan diagnosa perawatan yang ditemukan, 7 diagnosa perawatan  dapat 

teratasi  dengan baik  sesuai  tujuan,  dan  dianosa  perawatan  gangguan mobilisasi 

fisik terarasi sebagiaan saatt pasien pulang tanggal 26 September 2007

Evaluasi terakhir dilakukan pada tanggal 8 Desember 2006
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1. Tidak  efektifnya  bersiha  jalan   napas  b/d  akumulasi  sputum sekunder  dari 

penurunan tigkat kesadaran, penurunan kemampuan batuk, dan imobilisasi.

Masalah ini muncul pada tanggal 6 September 2007, dan teratasi pada tanggal 

25 September  2007.

2. Gangguan perfusi serebral b/d interupsi aliran darah akibat perdarahan di pons 

dan lakunar infark basal ganglia kiri.

Masalah ini muncul pada tanggal 6 September 2007, dan teratasi pada tanggal 

25 September  2007.

3. Gangguan  mobilitas  fisik  b/d   kelemahan  neuromuskuler  sekunder  dari 

perdarahan di pons dan lakunar infark basal ganglia kiri 

Masalah  ini  muncul  pada  tanggal  6  September  2007,  dan teratasi  sebagian 

pada tanggal 26 September  2007.

4. Gangguan perawatan diri; pemenuhan ADL  b/d penurunan tingkat kesadaran, 

menurunnya  kekuatan,  daya  tahan  otot  dan  kehilangan  kontrol  otot  akibat 

terganggunya neuromuskuler.

Masalah ini muncul pada tanggal 7 September 2007, dan teratasi pada tanggal 

19 September  2007.

5. Gangguan  integritas  kulit  :  dekubitus  derajat  II  b/d   tirah  baring   lama 

sekunder dari penurunan kesadaran, dan gangguan neuromuskuler. 

Masalah ini muncul pada tanggal 7 September 2007, dan teratasi pada tanggal 

19 September  2007.

6. Kerusakan komunikasi verbal b/d kerusakan sirkulasi serebral, kehilanga tonus 

otot  fasial  Gangguan  menelan  b/d  kerusakan  neuromuskuler  parese  nervus 

kranian VII, IX & XII.

Masalah ini muncul pada tanggal 7 September 2007, dan teratasi pada tanggal 

19 September  2007.

7. Gangguan menelan b/d kerusakan neuromuskuler parese nervus kranian VII, 

IX & XII.

Masalah  ini  muncul  pada  tanggal  10  September  2007,  dan  teratasi  pada 

tanggal 19 September  2007.
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8. Kurang  pengetahuan  mengenai  kondisi,  pengobatan,  dan  perawatan  b/d 

kurangnya informasi tentang stroke, tidak mengenal sumber informasi.

Masalah  ini  muncul  pada  tanggal  13  September  2007,  dan  teratasi  pada 

tanggal 19 September  2007.

Resume Pasien Pulang

Data  yang  ditemukan  saat  pasien  pulang  adalah;  tingkat  kesadaran 

komposmentis, GCS : E4M6V5, tekanan darah: 120/80 mmHg, Nadi: 80 x/menit, 

frekuensi pernapasan: 20 X/menit,  suhu: 363  C, jantung: bunyi jantung I dan II, 

mur-mur  (-),  Gallop  (-),  Paru:  vesikuler,  ronchi  -/-  -,  wheezing  -/-,  abdomen; 

lemas, datar, hepar/limpa dbn, bising usus 10 X/menit,  leher; JVP 5 + 3. Status 

neurologis; pupil isokor, diameter pupil 3/3, reflek terhadap cahaya langsung 3/3, 

cahaya tidak langsung 3/3.  Tanda rangsang meningeal; kaku kuduk (-), tanda laseg 

>700/>700, tanda kerning > 1350/ > 1350. Nerves kranial; Tidak ada paresis nerves 

kranial,  reflek menelan (+).  Motorik;  kekuatan otot ekstremitas  atas 5555/5555, 

ekstremitas bawah 5555/5555, sensibilitas; hemihipestesi (-),   reflek fisiologis ++/

++, reflek babinski -/-. Fungsi syaraf otonom; inkontinensia alvi (-), inkontinensia 

urin (-).  Hasil NIHSS (NationalIinstitute of Health Stroke Scale) = 3, artinya Ny. 

S.K menggalami stroke ringan/perbaikan pasca stroke.  

Pemeriksaan  penunjang;  hasil  pemeriksaan  CT-Scan;  tidak  ada  gambaran 

perdarahan  (perdarahan  di  pons  sudah  terabsorbsi).   Hasil  pemeriksaan 

laboratorium;  LED : 45 mm,  Hb: 12,6,  Ht:  32,6 %, leukosit:  8.800, trombosit: 

177.000, MCV: 83, MCH: 28,2, MCHC: 35,  Hitung jenis : Basofil:  0,2, Eosinofil: 

0,2, Neutrofil: 79, Limfosit: 17, Monosit: 3,6.  Urinalis: warna kuning jernih, sel 

epitel (+), leukosit 4-5, eritrosit 5-6, silinder (-), kristal (-), bakteri (-), Bj: 1.010, 

pH:  7,  protein  negatif,  glukosa  negatif,  keton  negatif,  darah/Hb:  2,  bilirubin 

negatif, urobilinogen 3,2, nitrit negatif,esterase leukosit (+).
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G.  IDENTIFIKASI PROSEDUR YANG KURANG TEPAT

Selama  merawat  Ny.  S.K  di  IRNA  B  Lt  II  Kiri  ada  beberapa  tindakan  yang 

dilakukan oleh perawat ruangan yang kurang tepat, seperti ;

1. Pengkajian neurologis (tingkat kesadaran, pupil, motorik, vital sign, dll) yang 

seharusnya dilakukan tiap 2 jam, tidak dilakukan hanya dilakukan pada pagi 

hari  pukul  08.00  WIB dan jan 13.00  WIB (kadang-kadang tidak  dilakukan 

tetapi  mengikuti  hasil  pengkajian  sebelumnya),  tetapi  untuk 

pendokumentasiannya tetap ditulis mengikuti hasil sebelumnya.

2. Dalam mengkaji  tingkat  kesadaran  dan  kekuatan  otot  tidak  semua  perawat 

melakukan dengan benar,  sehingga saat penulis melakukan pengkajian pada 

Ny. S.K hasil yang kami temukan kadang berbeda. Saat menemukan hasil yang 

berbeda  penulis  mengklarifikasi  dengan  perawat  ruangan,   perawat  bisa 

menerima.

3. Pengaturan tetesan infus sering tidak sesuai, sehingga saat cairan infus yang 

seharusnya  sudah habis  tetapi  masih  sisa,  maka  aliran  infus  dipercepat/loss 

klem.   Hal  ini  tidak  baik  terutama  untuk  pasien-pasien  yang  mengalami 

masalah kardiovaskuler

H.  ANALISIS PENGALAMAN SELAMA MERAWAT PASIEN DAN 

1. Membuat kontrak dengan pasien

Penerimaan  keluarga  terhadap  penulis  baik  dan  mau  menjawab  semua 

pertanyaan  yang  penulis  ajukan  dan  keluarga  paisen  kooperatif  dalam 

perawatan.  

2. Melakukan tindakan keperawatan

Saat  melakukan  tindakan  perawatan  mahasiswa  merasa  nyaman  karena 

banyaknya  dukungan  dari  kepala  ruang,  PN,  perawat  ruangan,  dokter  yang 

merawat serta pasien dan keluarga.  

Saya  dapat  melakukan tindakan keperawatan  dengan bebas dan sesuai  teori 

karena semua pihak memfasilitasi baik berupa ijin dan ketersediaan alat.  Saat 

mahasiswa memberikan usulan untuk tindakan baik kepada perawat maupun 

41



dokter yang merawat mereka menerima dengan baik saran tersebut, sehingga 

saya dapat melkaukan kolaborasi dengan baik.

Semua tindakan yang kita lakukan kita catat dalam lembar tindakan perawatan 

dengan  menuliskan  tanggal  jam pelaksanaan  serta  tanda  tanggal  pelaksana, 

sehingga tidak terjadi duplikasi tindakan.

3. Terminasi

Terminasi dilakukan pada tanggal 26 September 2007, sebelum pasien pulang, 

pasien dan keluarga mengatakan merasa senang telah dirawat sampai sembuh, 

dan berjanji akan melaksanakan program-program yang telah diajarkan.

I. EVIDENCE BASED PRACTICE PASIEN STROKE

1. Terapi  hypotermi  dapat  meningkatkan  reperfusi  pada  pasien  akut  iskemik 

stroke  (http://www.clevenland.org, 2007)

2. Telah dilakukan penelitian pada pasien stroke yang menjalani terapi  akupuntur 

hasil  yang  telah  diperoleh  pada  pasien  yang  menjalankan  terapi  ini 

menunjukkan perawatan diri lebih baik dan menurunkan ketergantungan pasien 

(www.medicalacupunture.org, 2006).

3. Hasil penelitian ditemukan terjadinya stroke infark berdarah setelah pemberian 

warfarin adalah 10 % tiap tahun, dan kematian akibat infrak berdarah akibat 

penggunaan wafarin ini sekitar 1 % tiap tahun (www.strokecenter.com, 2006).  

4. Penelitian  ini  adalah  28  penderita  pasca  strok  berusia  30-60  tahun  dengan 

diagnosis  hemiparesis  pasca  strok  Subyek  dibagi  menjadi  2  kelompok, 

kelompok I diberikan terapi latihan ekstensi resistif dan kelompok II diberikan 

terapi latihan ekstensi balistik. Terapi latihan diberikan 3 kali seminggu selama 

2 minggu oleh peneliti.   Hasilnya   terapi  latihan ekstensi  resistif  dan terapi 

latihan ekstensi balistik sama baiknya dalam meningkatkan fungsi ekstensi otot 

ekstensor  digitorum  tangan  paresis,  lingkup  gerak  sendi  dan  kemampuan 

menggenggam penderita pasca strok (http://digilib.litbang.depkes.go.id, 2001)
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J. EVIDENCE UNTUK PENELITIAN LEBIH LANJUT.

1. Efek dari aktivitas dan intervensi keperawatan terhadap peningkatan tekanan 

intrakranial, tekanan perfusi serebral dan aliran darah ke otak.

2. Efektivitas pemberian posisi kepala 30 derajat terhadap perubahan TIK, karena 

pada  saat  ini  ada  beberapa  pendapat  pemberian  elevasi  kepala  tidak  efektif 

pada beberapa pasien stroke tidak pada semua pasien stroke, karena dengan 

pemberian posisi  kepala 30 derajat  justru menghambat  proses oksigenasi  ke 

jaringan serebal, terutama pada pasien stroke iskemik.

3. Hubungan  antara  mobilisasi  dini  pada  pasien  stroke  terhadap  peningkatan 

kekuatan otot, dan kemampuan aktivitas pasien 

4. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keluarga/pasien  stroke  berespon 

cepat/lambat terhadap adanya gejala stroke dalam mencari perawatan

5. Karena  masih  banyaknya  pemakaian  kateterisasi  yang  menetap  pada  pasien 

stroke yang ditemuai saat praktek, maka perlu dikaji lebih lanjut pengaruh dari 

pemakaian follay kateter  yang lama pada pasien stroke, dimana pada pasien 

stroke  bila  tidak  ada  indikasi  pemakaian  kateter  cukup  dipasang  kondom 

kateter pada laku-laki atau pemakaian pempers.

6. Dampak stroke terhadap sosialisasi, kualitas hidup, dan kesendirian pasien.
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