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MOTTO 

 

Sesungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan 

Maka apabila engkau teiah selesai [dari sesuatu urusan] 

Tetaplah bakerja keras [untuk urusan yang laln], Dan hanya 

kepada Tuhanmulah kamu berharap 

[Q.S Al-Inyiraah: 6-8] 

 

Ta’alum…falaisal mar’uu yuuladu ‘aaimaan… 

[Belajarlah…karena tak ada satupun manusia yang dilahirkan 

dalam  keadaan pandai …] 

Menyia-nyiakan waktu lebih besar masalahnya daripada kemadan. Menyia- 

              nyiakan waktu berarti memutusmu dari ALLAH, sedangkan kematian 

memutusmu 

dari dunia dan penghuninya 

 

[Ibnu Qayyim Al-jauziyah] 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSEMBAHAN 

 

Kalimat-kalimat yang tertulis dalam karya tulis ini adalah wujud keagungan 

Allah SWT beserta Rasul-Nya Muhammad SAW. Karya tulis ilmiah ini 

kupersembahkan untuk : 

1. Ayah dan ibunda tercinta yang tidak pernah lelah memberikan do’a restu, 

bimbingan dan kasih sayang. 

2. Suamiku tersayang (Radix Dwiyanto W.U) yang selalu mendukungku, 

memberikan kasih sayang,do’a restu dan semangat.  

3. Keponakanku tersayang (Wulan dan Febi) yang sangat aku sayangi. 

4. Teman-teman kelas D3 keperawatan angkatan ’08, terima kasih atas 

bantuan dan dukungan kalian semua. 

5. Teman-teman praktek klinik puskesmas Grogol 1 Sukoharjo, yang selalu 

bersama dalamsuka dan duka terima kasih atas semuanya. 

6. Semua pihak yang tidak bida penulis sebutkan satu persatu. Pokok e terima 

kasih atas semuanya.   
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir 

ini dengan judul "ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA TN. A 

DENGAN MASALAH UTAMA GANGGUAN PERSYARAFAN : 

STROKE NON HEMORAGIK PADA TN. A DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS GROGOL SUKOHARJO" 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis menyadari masih 

banyak mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan dan 

bimbingannya berbagai pihak tugas akhir ini dapat penulis selesaikan. 

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada : 

l. Prof. Dr. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Arif Widodo, A. kep, M. Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Winarsih A.,S.Kep, Ns, ETN, M.Kep selaku Ketua jurusan Keperawatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Arina Maliya, A. Kep., Msi. Med selaku sekertaris keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

5. Tomy Adi Prasetyo, S.Kp.BN selaku pembimbing dan sekaligus penguji 

yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan 

dan dorongan sampai terselesainya laporan ini. 



6. Abi Muchlisin, SKM, M.Kep sebagai penguji yang telah berkenan 

meluangkan waktunya. 

7.  Kepala instansi dan segala staff Puskesmas Grogol Sukoharjo 

 

8. Segenap dosen fakultas ilmu kesehatan khususnya jurusan keperawatan yang 

telah banyak membekali ilmu keperawatan. 

9. Bapak dan ibu yang tercinta, terima kasih atas semua yang telah diberikan 

padaku terutama doa, kasih sayang, perhatian, dorongan, nasehat, 

bimbingan maupun kebutuhan material tanpa lelah, sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan dorongan dan membantu saya 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini khususnya : Beauty, Anis dan teman-

teman dekatku yang tak bisa disebutkan namanya satu per satu. 

11. Teman-teman AKPER angkatan 2008 yang telah memberi dorongan dan 

semangat serta kekompakannya GOOD LUCK! !!! 

12. Semua pihak yang membantu dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

Penulis meyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang 

membangun dari pembaca. Harapan penulis, semoga tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis khususnya. 

 

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak 

terimakasih. 

 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb. 

 

     Surakarta, 8 Juni 2011 

 

Siti Norfitriana 

J 200070013 
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ABSTRAK 

 

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA TN, A DENGAN 

MASALAH UTAMA GANGGUAN PERSYARATAN : 

STROKE NON HEMORAGIK  PADA TN. A 

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GROGOL SUKOHARJO 

 

SITI NOR FITRIANA J.200.070.013 

PROGRAM STUDI 03 KEPERAWATAN, FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Latar Belakang : Stroke adalah keadaan kedaruratan medis dan dapat 

berakibat kerusakan saraf yang permanen, komplikasi, dan kematian (Wikipedia, 

2009), Di dunia stroke merupakan peringkat kedua penyebab kematian. 

Tujuan umum : adalah mahasiswa dapat memberikan dan menerapkan 

asuhan keperawatan pada Tn.A dengan gangguan sistem persyarafan atas 

indikasi stroke non hemoragi dengan menggunakan manajemen keperawatan 

sesuai dengan diagnosa yang muncul. Tujuan khusus : melaksanakan 

pengkajian, membuat analisa data, menegakkan diagnosa, membuat rencana 

tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan dan membuat 

evaluasi keperawatan pada Tn.A dengan gangguan sistern persyarafan atas 

indikasi stroke non hermoragi. 



Metode : penulis menggunakan metode deskriptif adapun sampelnya 

adalah Tn. A, sedangkan proses pengumpulan datanya adalah metode wawancara, 

observasi, studi dokumentasi dan pemeriksaan fisik.  

Hasil penelitian : setelah dilakukan keperawatan selama 3 hari, diagnose 

keperawatan yang muncul pada Tn. A, berdasarkan diagnose keperawatan ada 2 

yaitu resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal 

masalah, Penurunan kemampuan bicara, hemiparesis dextra berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarganya yang sakit.  

Kesimpulan : masalah keperawatan pasien mengenai Penurunan 

kemampuan bicara, hemiparesis dextra berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Belum teratasi sehingga masih 

perlu perawatan lebih lanjut.  

Kata kunci : asuhan keperawatan, gangguan sistem persyarafan, stroke 

non hemoragik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




