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ABSTRAK 

 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.  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

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. Kasus stroke di seluruh 

dunia diperkirakan mencapai 50 juta jiwa, 9 juta diantaranya menderita kecacatan 

berat. Yang lebih berat lagi 10% mengalami kematian. Tingginya angka kejadian 

stroke bukan hanya di Negara maju saja tetapi juga Negara berkembang seperti 

Indonesia karena perubahan tingkah laku dan pola hidup masyarakat. Keadaan 

rawan stroke di Indonesia terus meningkat menjadi 10-15 kali dibandingkan 

masa-masa sebelumnya. (Harsono, 2000).…. 

Stroke atau cedera cerebrovaskuler adalah kehilangan fungsi otak yang 

diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak (Smeltzer & Brenda, 

2001). Stroke adalah infark dan sebagaian otak karena kekurangan aliran darah ke 

otak (Junaidi, 2004). Otak merupakan organ yang membutuhkan banyak oksigen 

dan glukosa. Oksigen dan glukosa diperoleh dan darah. Apabila di otak hampir 

tidak ada cadangan oksigen, maka dapat merusak daerah-daerah yang ada di otak 

yang dapat menyebabkan fungsi otak terganggu oleh keadaan aliran darah. Jadi 

otak sangat bergantung kepada keadaan aliran darah setiap saat. Apabila aliran 

darah kesuatu daerah otak terhenti selama kira-kira 3 menit maka jaringan otak 

akan mati. Stroke adalah manifestasi klinis dan gangguan fungsi serebral, baik 

fokal maupun rnotorik dan menyeluruh (global), yang berlangsung dengan cepat, 

berlangsung lebih dan 24 jam, atau berakhir dengan maut, tanpa ditemukannya 

penyebab selain dan pada gangguan vascular (Aliah. dkk., 2003). 



Penyakit jantung dan stroke merupakan sosok penyakit yang sangat 

menakutkan. Di Indonesia penyakit stroke mencluduki posisi ketiga setelah 

jantung dan kanker. Sebanyak 87% penduduk Indonesia menderita stroke, dan 

28,5% penderita stroke meninggal dunia. Sisanya menderita kelumpuhan sebagian 

maupun total. Hanya 15% saja yang dapat sembuh total dan serangan stroke atau 

kecacatan. Berdasarkan data Prevelensi Hiperterrsi sebagai faktor resiko utama 

yang tidak terkendali di Indonesia adalah sekitar 95 %, maka para ahli 

Epidemiologi meramalkan bahwa saat ini dan masa yang akan datang sekitar 12 

juta penduduk Indonesia yang berumur diatas 35 tahun mempunyai potensi 

terkena serangan Stroke (Yayasan Stroke Indonesia, 2005).   

Di wilayah puskesmas grogol terdapat 10 penyakit terbanyak yang sering 

terjadi dan stroke merupakan peringkat 9 dengan persentase 19% selama tahun 

2009-2010 setelah DHF, Hipertensi, ISPA, Febris, Asma, TBC, Diare, Diabetes 

mellitus. Kemudian diikuti difteri setelah stroke. Saat melaksanakan praktik di 

puskesmas Grogol, penulis menemukan banyak warga masyarakat yang 

mengonsumsi makanan siap saji, perokok berat, dan banyak yang memiliki 

riwayat hipertensi, khususnya keluarga Tn.A. 

Tujuan Penulisan 

Melakukan pengkajian pada keluarga Tn.A khususnya pada Tn. A dengan 

gangguan sistem persyarafan : Stroke non hemoragik. Mengidentifikasi diagnosa 

keperawatan keluarga Tn. A khususnya pada Tn. A dengan gangguan sistem 

persyarafan: Stroke non hemoragik. Menyusun intervensi keperawatan keluarga 

Tn. A khususnya pada Tn. A dengan gangguan sistem persyarafan: Stroke non 

hemoragik. Melakukan implementasi keperawatan keluarga Tn. A khususnya 

pada Tn. A dengan gangguan sistem persyarafan: Stroke non hemoragik. 

Melakukan evaluasi keperawatan keluarga Tn. A khususnya Tn. A dengan 

gangguan sistem persyarafan: Stroke non hemoragik. 

 

TINJAUAN TEORI 

Stroke merupakan salah satu kegawatan persyarafan (neurologik), dari  

tahun ke tahun angka kesakitannya (morbiditasnya) semakin meningkat seiring 



meningkatnya status ekonomi masyarakat dan adanya transisi epidemologik 

maupun transisi demografi (Ismail, 2004). 

Stroke adalah sindrome klinis yang awal timbulnya mendadak, progresif 

cepat, berupa defisit neurologis fokal dan global yang berlangsung 24 jam atau 

lebih atau langsung menimbulkan kematian dan semata-mata disebabkan oleh 

gangguan peredaran darah otak non traumatik (Doengoes, 2000:290). 

Cidera serebrovaskuler atau stroke adalah penyakit cerebrovaskuler 

menunjukkan adanya beberapa kelainan otak baik secara fungsioanal maupun 

struktural yang disebabkan oleh keadaan patologis dari pembuluh darah serebral 

atau dari seluruh sistem pembuluh darah otak (Doengoes, 290). 

Stroke atau cedera cerebrovaskuler adalah kehilangan fungsi otak yang 

diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak (Smeltzer & Brenda, 

2001). Stroke adalah kerusakan (infark) dari sebagian otak karena kekurangan 

aliran darah ke otak (Junaidi, 2004). 

Etiologi 

Menurut Smeltzer & Brenda (2001) stroke biasanya diakibatkan dari 

salah satu tempat kejadian, yaitu : Trombosit (bekuan darah di dalam pembuluh 

darah otak atau leher). Embolisme serebral (bekuan darah atau material lain yang 

dibawa ke otak   dari bagian otak atau dari bagian tubuh yang lain). Iskemia 

(penurunan aliran darah ke otak). Hemoragik cerebral (pecahnya pembuluh darah 

serebral dengan perlahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak). 

Akibatnya adalah gangguan suplai darah ke otak, menyebabkan kehilangan 

gerak, pikir, memori, bicara atau sensasi baik sementara atau permanen. 

Tanda dan Gejala 

Menurut Smeltzer & Brenda (2001) tanda dan gejala dari stroke adalah: 

Kehilangan Motorik yaitu Disfungsi motorik paling umum adalah hemiplegia 

(paralisis pada salah satu sisi) dan hemiparesis (kelemahan pada satu sisi).  

Kehilangan komunikasi yaitu disfungsi bahasa dan komunikasi adalah disartria 

(kesulitan berbicara), disfasia atau afasia (kehilangan berbicara), dan apraksia 

(ketidakmampuan untuk melakukan tindakan yang dipelajari sebelumnya). 

Gangguan persepsi yaitu meliputi disfungsi persepsi visual hormonimus 



hemianopsis (kehilangan setengah lapang pandang), gangguan dalam hubungan 

visualspasial), dan kehilangan sensori. Kerusakan fungsi kognitif dan efek 

psikologis yaitu Disfungsi ini dapat ditunjukan dalam lapan perhatian, kesulitan 

dalam pemahaman, lupa, dan kurang motivasi. Disfungsi kandung kemih yaitu 

meliputi inkontinensia urinarius sementara karena konfusi, ketidakmampuan 

mengkomunikasikan kebutuhan, dan ketidakmampuan untuk menggunakan 

urinal/bedpan karena kerusakan kontrol motorik dan postural. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengkajian dilakukan tanggal 22-23 april 2010 di rumah Tn.A dengan 

alamat Kwarasan Rt 04 Rw 01, Grogol. Sukoharjo. Dengan Tn A, usia 49 tahun, 

beragama Islam. pndidikan terakhir SD, dan tidak bekerja. Komposisi keluarga 

Tn. A terdiri dan empat orang yaitu Ny. F(ibu kandung) usia 76 tahun, beragama 

Islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Tn.D (adik kandung) usia 42 tahun, 

beragama islam, pendidikan terakhir SMP. Tn.R (kakak kandung) usia 51 tahun, 

beragama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, dan Sdr.C (keponakan) 

usia 25 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan cleaning 

servise. Tipe keluarga Tn. A adalah extendet family karena dalam satu rumah ada 

ibu, anak,dan keponakan.  

Dalam perawatan, keluaraga Tn. A tidak mampu mengenal masalah 

kesehatan dibuktikan keluarga tidak mengenal tentang pengertian, penyebab, 

tanda gejala dan cara perawatan penderita stroke. Keluarga belum mampu 

merawat anggota keluarga dengan stroke dibuktikan dengan keluarga tidak tahu 

bagaimana cara perawatan penderita stroke dan apabila pusing dan susah untuk 

bergerak Tn.A hanya minum obat yang didapat dari puskesmas kemudian tidur. 

Keluarga sudah mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik dibuktikan 

dengan berkunjung ke puskesmas atau ke dokter umum bila salah satu anggota 

keluarga sedang sakit, keluarga belum rnampu memodifikasi lingkungan dengan 

baik dan aman, hal ini tampak pada penataan perabot yang kurang rapi, keadaan 

lingkungan yang kurang bersih. 

 



Data Fokus 

Dani pengkajian data fokus didapat data subyektif : Tn. A mengatakan 

lidahnya terasa berat serta tangan dan kaki kanan sulit digerakkan dan sering 

pusing tetapi tidak tahu penyebabnya, keluarga dari Tn. A mengatakan tidak tahu 

tentang apa itu stroke, penyebab, tanda gejala dan cara perawatan serta cara 

pencegahan stroke. Keluarga Tn. A mengatakan tidak tahu apa yang hams 

dilakukan untuk melatih gerakan dan cara bicara Tn. A. 

Data obyekif: keluarga dan TnA, tidak dapat menjawab saat ditanya tentang 

stroke, Tn A tidak tahu obat apa yang selalu dirninurnnya, tekanan darah 190/100 

mmHg, nadi 76 x/menit, suhu 36,2°C, respirasi 18 x/menit, GCS (E: membuka 

mata spontan, V: bicara tidak jelasl disatria, M : Mengikuti perintah), ekstremitas 

kanan sulit untuk digerakkan/hemiparesis dextra. 

Anatisa Data 

Dani gambaran kasus yang diperoleh, data pertama yang diperoleh setelah 

penulis melakukan analisa data adalah data subyektif yaitu, Tn. A mengatakan 

lidahnya terasa berat serta tangan dan kaki kanan sulit digerakkan dan sering 

pusing tetapi tidak tahu penyebabnya, keluarga dan Tn. A mengatakan tidak tahu 

apa itu stroke, penyebab, tanda gejala, perawatan stroke, dan pencegahannya. Dan 

data subyektif tersebut juga didukung oleh data obyektif yaitu keluarga dan Tn. D 

tidak bisa menjawab saat ditanya tentang stroke, Tn. A selalu minum obat yang 

didapat dari puskesmas tapi Tn.A tidak tahu jenis obatnya, tekanan darah 190/100 

mmHg, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah yang dialami pada 

keluarga Tn. A khususnya pada Tn.A adalah kurangnya pengetahuan berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. 

Analisa data yang kedua yaitu dengan data subyektif yaitu Tn. A 

mengatakan Iidahnya terasa berat untuk bicara serta tangan dan kaki kanan sulit 

digerakkan. Tn. A mengatakan setiap hari hanya minum obat yang didapat dari 

puskesmas. keluarga mengatakan tidak tahu apa yang hams dilakukan untuk 

melatih anggota gerak dan kemampuan bicara Tn. A. 

Selain data subyektif juga didukung oleh data obyektif yaitu tekanan darah 

Tn.A190l100 mmHg, nadi 76 x/menit, suhu 36,2°C, respirasi 18 ?c/menit, GCS 



(E: membuka mata spontan, V: bicara tidak jelas/ disatria, M: Mengikuti 

perintah), ekstremitas kanan sulit untuk digerakkanl hemiparesis dextra. Dani data 

yang diperoleh penulis menyimpulkan masalah dalam keluarga Tn.A yang kedua 

adalah Penurunan kemampuan bicara, hemiparesis dextra berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. 

Prioritas Masalah  

Diagnosa keperawatan keluarga yang ditemukan berdasarkan prioritas 

masalah adalah : Penurunan kemampuan bicara,hemiparesis dextra berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit dan 

Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal 

masalah kesehatan. 

Implementasi Keperawatan 

Berdasarkan ketiga diagnosa yang muncul, penulis melakukan 

implementasi dalam dua hari yaitu pada tanggal 5 mei 2010 jam 14.30 dan 10 mei 

2010 jam 14.30 WIB melakukan kontrak dengan keluarg Tn.A dan respon 

keluarga TnA menyatakan setuju waktu yang disepakati (jam 14.30 WIB) dan 

terbukti keluarga menerima kunjungan dengan senang hati, yang dibuktikan 

dengan pemberian respon yang positif terhadap petugas yang datang pada tanggal 

5 Mei 2010 jam 14.30 penulis mengkaji tentang pengetahuan Tn.A dan keluarga 

mengenal penyakit stroke dan respon Tn. A dan keluarga Tn. A mengatakan 

belum mengetahui tentang penyakit stroke, hal ini terbukti pada saat ditanya 

tentang penyakit stroke, penyebab, tanda dan gejala, pencegahan, serta perawatan 

stroke, keluarga Tn.A tidak dapat menjawab pertanyaan penulis. Memberikan 

penyuluhan kesehatan mengenai penyakit stroke, pengertian, penyebab, tanda dan 

gejala, dan respon Tn.A dan keluarga tampak mendengarkan penjelasan. Pada 

tanggal 10 mei 2010 jam 14.30 penulis mengkaji tingkat pengetahuan keluarga 

dalarn merawat anggota keluarga yang sakit stroke dan respon Tn. A dan keluarga 

mengatakan belum tahu cara perawatan penderita stroke, terbukti pada saat 

ditanya keluarga belum mengetahui cara perawatan penderita stroke. Memberikan 

penyuluhan kesehatan mengenai cara perawatan stroke, akibat lanjut dan stroke, 

cara pencegahan stroke dan respon Tn.A dan keluarga tampak mendengarkan 



dengan baik penjelasan dari penulis. Memberikan motivasi kepada keluarga untuk 

melakukan cara pencegahan stroke. 

 

HASIL PENELITIAN 

Diagnosa keperawatan keluarga yang penulis temukan pada keluarga Tn. 

D adalah :  

1.  Resiko komplikasi berhubungan dengan ketidakmampuan mengenai 

masalah. Penulis mengangkat diagnosa ini karena pada scat pengkajian 

diperoleh data bahwa pasien dan keluarga mengatakan tidak tahu tentang 

pengertian, penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, serta pencegahan 

tentang stroke. 

2.  Penurunan kemampuan bicara,hemiparesis dextra berhubungan dengan 

ketidakmampuan merawat anggota keluarga yang sakit. Penulis mengangkat 

diagnosa ini karena pada saat pengkajian diperoleh data bahwa Tn.A 

mengatakan merasa sulit untuk berkomunikasi,tangan kanan dan kaki kanan 

Tn.A sulit untuk digerakkan. Tn.A setiap hari hanya minum obat dari 

puskesmas dan keluarga mengatakan tidak tahu apa yang hares dilakukan 

untuk melatih anggota gerak Tn.A serta kemampuan bicara dan komunikasi 

Tn.A, dari basil pemeriksaan tanda-tanda vital diperoleh: tekanan darah 

Tn.A190/100 mmHg, nadi 76 x/menit, suhu 36,2°C, respirasi 18 x/menit.  

Masalah keperawatan yang tidak muncul adalah : 

l. Resiko terhadap ketidakefektifan penatalaksanaan regimen terapeutik 

behubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan. Hal ini 

tidak muncul karena keluarga tlah mampu menggunakan fasilitas kesehatan 

yang ada disekitar tempat tinggal dengan baik yaitu puskesmas. 

2. Resiko ketidakefektifan perawatan kesehatan keluarga berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan. Keluarga tidak 

dapat mengenal masalah stroke maka keluarga tidak dapat mengambil 

keputusan yang tepat. Hal ini yang mendukung adalah keluarga sudah bisa 

mengmbil keputusan yang tepat dengan memeriksakan dini ke puskesmas dan 

konsultasi dengan petugas kesehatan terhadap masalah yang dihadapi bila 



penyakitnya dirasa kambuh. Hal ini yang mendukung diagnosa ini tidak 

muncul. 

Implementasi 

Penulis berusaha memecahkan masalah kesehatan keluarga dalam 

mencapai kemandirian keluarga, tindakan asuhan keperawatan Tn.A sesuai 

dengan masalah yang dihadapi keluarga dan rencana intervensi yang telah dibuat. 

Diagnosa pertama yang penulis lakukan adalah mengkaji penurunan fungsi 

motorik pada ekstremitas dextra serta penurunan fungsi verbal pada Tn.A 

bertujuan untuk mengetahui penyebabnya. Menjelaskan tentang upaya dalam 

menanggulangi gangguan mobilitas fisik pada Tn. A yaitu dengan cara memberikan 

latihan-latihan yang fungsinya untuk pencegahan danperawatan kontraktur dengan 

mempertahankan luas gerak sendi atau latihan Range Of Motion (ROM exercises), 

memperkenalkan mobilisasi dini kepada keluarga Tn.A dengan cara pengoptimalan 

fungsi gerak yang sehat untuk mengkompensasi anggota tubuh yang sulit untuk 

digerakkan. Mengajarkan keluarga tetnang cara melatih kemampuan komunikasi 

Tn.A dengan cara : latihan pernafasan (latihan nafas, menelan, meniup, gerakan bibir 

serta latihan menelan), latihan mengucapkan kata-kata, latihan pada artikulasi 

mengucapkan kata-kata. Memberikan penjelasan mengenai cara mencegah 

kambuhnya stroke seperti: gizi seimbang (perbanyak makan sayur dan buah, kurangi 

makan garam yang berlebihan) rajin mengukur tekanan darah, olah raga teratur, 

kurangi stress, hindari merokok, hal ini bertujuan agar sebelum terjadi kekambuhan 

keluarga dapat mengetahui bagaimana cara untuk mencegahnya dan dapat 

melaksanakannya. Menjelaskan akibat lanjut dari stroke seperti : kelemahan fisik yan 

berat, tidak dapat melakukan aktifitas sehari- hari, dll, bertujuan agar keluarga dapat 

menerapkan pola hidup yan baik sesuai dengan cara untuk mencegah kekambuhan 

terjadinya stroke. Memberi motivasi kepada keluarga untuk selalu menerapkan pola 

hidup yang baik dan melakukan cara untuk mencegah kambuhnya stroke.  

Pelaksanaan diagnosa kedua yang penulis lakukan adalah menggali 

pengetahuan keluarga tentang pengertian stroke, penyebab, tanda dan gejala, 

pencegahan penyakit stroke. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

keluarga tentang stroke dan pencegahannya, memberikan penjelasan mengenai 

pengertian stroke, penyebab, tanda dan gejala stroke, hal ini bertujuan untuk 



menambah pengetahuan tentang masalah kesehatan dan keluarga dapat mengerti apa 

yang terjadi pada Tn.A. bimbing pasien dan keluarga untuk mengatasi kekambuhan 

dengan cara tradisional dalam segi makanan seperti: banyak mengkonsumsi seledri, 

buah melon, mentimun, buah pace, dll. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan keluarga tentang arti stroke. Memberikan informasi pada klien dan 

keluarga tentang sumber-sumber pelayanan kesehatan yang dapat digunakan 

(misalnya: puskesmas, puskesmas keliling, pengobatan gratis), bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana klien dan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang 

ada di masyarakat. Memberi informasi pada klien untuk mengurangi konsumsi garam 

guna menurunkan tekanan darah. Kelemahan dari tindakan yang dilakukan penulis 

adalah tindakannya sulit dilakukan secara bertahap karena keluargaTn. A sendiri 

sangat tidak memperhatikan keadaan Tn. A yang dikiranya hanya menderita 

hipertensi. Kekuatan dari tindakan yang penulis lakukan adalah bahwa Tn.A sangat 

memperhatikan makanan apa yang menjadi pantangannya dan mengurangi konsumasi 

garam, dan keluarga sangat memperhatikan saat diberi penjelasan mengenai masalah 

stroke. 

Evaluasi 

Penulis menilai keberhasilan tindakan keperawatan dalam asuhan 

keperawatan dengan evaluasi sumatif, yaitu penulis lakukan diakhir proses 

keperawatan. 

Pada evaluasi diagnosa pertama data klien dan keluarga menyebutkan 

kembali cara mencegah kambuhnya stroke. Keluarga juga dapat menjawab 

pertanyaan dari penyuluh. Tetapi keluarga tidak dapat menyebutkan mengenai 

akibat lanjut dari stroke. Masalah teratasi sebagian dilanjutkan menjelaskan 

kembali akibat lanjut dari stroke dan merekomendasikan kepada petugas 

kesehatan (puskesmas) untuk tindak lanjut asuhan keperawatan selanjutnya.  

Pada diagnosa kedua klien dan keluarga mengatakan mengerti tanda dan 

gejala stroke. Keluaga mampu menyebutkan kembali sebagain tanda dan gejala 

stroke. Masalah teratasi sebagaian dengan merekomendasikan kepada petugas 

kesehatan (puskesmas) untuk tindak lanjut asuhan keperawatan selanjutnya dan 

menganjurkan klien untuk periksa kontrol serta menganjurkan pada klien untuk 

minum obat secara teratur untuk mencegah kekambuhan dan terjadinya 

komplikasi. 



PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari hasil pengkajian dan evaluasi terhadap keluarga Tn. A. diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Setelah penulis melakukan pengkajian pada keluarga Tn. A, khususnya Tn. A. 

secara berkala didapatkan data-data serta hasil dari pemeriksaan fisik yang 

menunjukkan gangguan sistem pensyarafan : stroke. 

2.  Berdasarkan pengelompokan hashl pengkajian (data fokus) yang penulis 

lakukan pada Tn. A. diperoleh diagnosa keperawatan sebagai berikut : 

a. Resiko komplikasi terhadap stroke berhubungan dengan ketidak mampuan 

keluarga mengenal masalah kesehatan. 

b. Penurunan kemampuan verbal (disatria), hemiparesis dextra berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. 

3.  Untuk mencapai keberhasilan dalam memberikan pendidikan kesehatan serta 

pelatihan pada keluarga Tn. A. maka penulis menyusun rencana keperawatan 

yang disusun guna mencapai hasil yang maksimal saat melakukan perawatan 

pada Tn. A. 

4.  Faktor yang mendukung keberhasilan tindakan keperawatan yang dilakukan 

adalah keluarga mengerti dan mengikuti pendidikan kesehatan tentang difinisi 

stroke, etiologi, manifestasi klinik stroke, dampak dari stroke serta 

pencegahan terhadap stroke. Selain memberikan pendidikan kesehatan penulis 

memberikan pelatihan sebagai berikut : 

a. Latihan Range Of Motion ('ROM Exercises) 

b. Latihan kemampuan komunikasi Tn. A dengan cara : latihan pernafasan, 

latihan mengucapkan kata-kata, latihan pada artikulasi mengucapkan kata-

kata. 

5.  Untuk mengetahui tingkat keberhasilan keperawatan, penulis melakukan 

evaluasi dengan keluarga Tn. A. dari evaluasi tersebut diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

a. Keluarga Tn. A. dapat mengerti dan memahami tentang stroke tetapi tidak 

dapat menyebutkan komplikasi dari stroke. 



b. Keluarga Tn. A. dapat mempraktekkan latihan-latihan yang penulis 

ajarkan. 

Saran 

1.  Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hal yang paling penting pada pasien stroke adalah pencegahan 

terhadap gangguan mobilitas fisik yang semakin meluas, sehubungan dengan 

hal tersebut maka sebaiknya petugas kesehatan khususnya perawat lebih 

meningkatkan upaya dalam menanggulangi gangguan mobilitas fisik yaitu 

melatih ROM pada semua ekstremitas dan melatih cara mengubah posisi. 

2.  Bagi Penulis 

Diharapkan penulis lebih meningkatkan wawasan serta pengetahuan 

tentang stroke untuk meningkatkan mutu dan keberhasilan dalam memberikan 

asuhan keperawatan sehingga dapat dicapai hasil yang optimal serta mampu 

mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut akibat stroke. 

3.  Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan sebagai tempat belajar diharapkan mampu 

meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam bidang keperawatan keluarga. 

4.  Bagi Klien dan Keluarga 

Penulis menghimbau keluarga Tn. A. untuk lebih aktif dalam mencari 

informasi kesehatan terutama yang berhubungan dengan penyakit stroke serta 

pengobatannya, keluarga Tn. A. mampu mempraktekkan serta 

mengaplikasikan ilmu yang telah penulis sampaikan untuk mencegah 

terjadinya komplikasi yang lebih lanjut. 

5.  Bagi Pembaca Umum 

Dampak stroke yang dialami dapat menimbulkan berbagai masalah 

fisik, psikis, dan sosial bagi pasien dan keluarga. Oleh karena itu menerapkan 

pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah efektif 

dalam melakukan upaya pencegahan stroke. 
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