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ABSTRAK 
 

 
Karya tulis ini berjudul Asuhan Keperawatan keluarga Tn.R dengan 

masalah utama: gangguan sistem persyaratan stroke non hemorargi pada Ny. S di 
wilayah kerja Puskesmas Kartasura II. 

Tinjauan teori ini berupa penyakit stroke yaitu syndrom klinis awal 
timbulnya mendadak, progresi berupa defisit neurologi, fokal da global, yang 
berlangsung 24 jam atau langsung menimbulkan kematian semata-mata di 
sebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non traumatik. 

Tujuan umum yaitu laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir 
pendidikan program Diploma III Jurusan Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Tahun akademik 2008. 

Tujuan khusus dari karya tulis ini adalah laporan ini dilaksanakan untuk 
mengetahui pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga pada Tn.R dengan masalah 
utama gangguan system persyarafan: stroke non hemorargi pada Ny. S diwilayah 
kerja Puskesmas II Kartasura. 

Metode penelitian dari karya tulis ilmiah ini adalah dengan menggunakan 
metode observasi dan wawancara. 

Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini antara lain masalah kesehatan yang 
muncul pada keluarga Tn.R akibat ketidakmampuan keluarga merawat anggota 
keluarga yang sakit dan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan 
penyakit stroke, sehingga menyebabkan keluarga tidak mampu dalam mencapai 
lima tugas kesehatan keluarga dalam penanganan penyakit stroke dan untuk 
mencapai keberhasilan keperawatan maka perlu menjalin kerjasama yang baik 
dengan keluarga. 
 
 
Kata Kunci: Asuhan Keperawatan, Stroke  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Stroke merupakan salah satu kegawatan neurologik, dari tahun ketahun 

morbiditasnya semakin meningkat seiring meningkatnya status ekonomi 

masyarakat dan adanya transisi epidemologik maupu transisi 

demografik(ismail, 2004). Penyakit jantung dan stroke merupakan sosok 

penyakit yang sangat menakutkan. Bahkan sekarang ini di Indonesia penyakit 

jantung menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian. 

Stroke adalah kehilangan fungsi otak yang di akibatkan oleh berhentinya 

suplay darah kebagian otak ( Baughman, C Diane.dkk, 2000). Otak merupakan 

organ yang membutuhkan banyak oksigen dan glukosa. Zat ini diperolehnya 

dari darah.apabila di otak hampir tidak ada cadangan oksigen, sehingga dapat 

merusak daerah-daerah yang ada di otak yang dapat menyebabkan fungsi otak 

terganggu. Jadi jaringan otak sangat bergantung kepada keadaan aliran darah 

setiap saat. Beberapa detik saja aliran darah terhenti maka fungsi otak akan bisa 

berakibat fatal,dan apabila aliran darah kesuatu daerah otak terhenti selama 

kira-kira 3 menit maka jaringan otak akan mati (infark). 

Menurut europen stroke initiative (2003), Stroke atau serangan 

otak(brain attack) adalah defisit neurologis mendadak susunan saraf pusat yang 
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di sebabkan oleh peristiwa iskhemik atau hemorargik. Stroke juga sebagai 

penyebab utama kecacatan fisik atau mental pada usia lanjut maupun usia 

produktif, dan dengan sifat-sifatnya tersebut, menempatkan stroke sebagai 

masalah serius di dunia. 

 Penyakit jantung dan stroke merupakan sosok penyakit yang sangat 

menakutkan. Bahkan sekarang ini di Indonesia penyakit jantung menempati 

urutan pertama sebagai penyebab kematian. Penyakit jantung dan stroke sering 

dianggap sebagai penyakit monopoli orang tua. Dulu memang penyakit-

penyakit tersebut di derita oleh orang tua terutama yang berusia 60 tahun ke 

atas, karena usia juga merupakan salah satu faktor risiko terkena penyakit 

jantung dan stroke. Namun sekarang ini ada kecenderungan juga diderita oleh 

pasien di bawah usia 40 tahun. Hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan 

gaya hidup, terutama pada orang muda perkotaan modern. 

(Roy.2008.http://911medical.blogspot.com/2007/09/penyakit-jantung-dan-

stroke-serta.html) 

Ketika era globalisasi menyebabkan informasi semakin mudah 

diperoleh, negara berkembang dapat segera meniru kebiasaan negara barat yang 

dianggap cermin pola hidup modern. Sejumlah perilaku seperti mengkonsumsi 

makanan siap saji (fast food) yang mengandung kadar lemak jenuh tinggi, 

kebiasaan merokok, minuman beralkohol, kerja berlebihan, kurang berolah 

raga, dan stress, telah menjadi gaya hidup manusia terutama di perkotaan. 
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Padahal kesemua perilaku tersebut dapat merupakan faktor-faktor penyebab 

penyakit jantung dan stroke 

  

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

  Dari latar belakang masalah tersebut diatas penulis mengambil inisiatif 

untuk menyusun laporan komprehensif ini dengan mengambil judul “ASUHAN 

KEPERAWATAN KELUARGA Tn. R DENGAN MASALAH UTAMA 

GANGGUAN PERSYARAFAN : STROKE NON HEMORARGI PADA Ny. S 

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS II KARTOSURO ”.  

 

C. TUJUAN  

1. Tujuan Umum 

Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pendidikan program 

Diploma III jurusan Keperwatan Universitas Muhammadyah Surakarta 

Tahun Akademik 2008. 

2. Tujuan Khusus 

Laporan ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan asuhan 

keperawatan keluarga pada Tn. R dengan masalah utama gangguan system 

persyarafan : stroke non hemorargi pada Ny. S di wilayah kerja puskesmas 

II kartosuro. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi peneliti 

Meningkatkan wawasan, pengetahuan serta sikap didalam memberikan 

perawatan klien stroke untuk mempercepat proses penyembuhan dan 

mencegah komplikasi lebih lanjut. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

 Sebagai informasi lebih lanjut dalam memberikan asuhan keperawatan 

keluarga  pada klien mengenai stroke. 
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BAB II 

KONSEP DASAR 

 

A. Definisi Stroke 

1. Pengertian 

 Stroke adalah syndrom klinis awal timbulnya mendadak, progresi berupa 

defisit neurologi, fokal dan global, yang berlangsung 24 jam atau langsung 

menimbulkan kematian dan semata-mata di sebabkan oleh gangguan perdaran  

darah otak non traumatik (Mansjoer, 2000). 

Stroke adalah kehilangan fungsi otak yang di akibatkan oleh berhentinya 

suplai darah kebagian otak (Baughman, C Diane.dkk , 2000). Stroke adalah 

gangguan neurologi yang dapat timbul sekunder dari suatu proses patologi 

dan pembuluh darah( Price, 2000). Stroke adalah Infark dari sebagian otak 

karena kekurangan aliran darah ke otak.( Junaidi, 2004). 

Stroke adalah serangkaian kejadian neurologist yang terjadi bila aliran 

darah arteri terganggu ke otak atau di otak terganggu.(Engram. 1998). Cedera 

cerebrovaskuler atau stroke adalah awitan deficit neurologis yang 

berhubungan dengan penurunan aliran darah cerebral yang di sebabkan oleh 

oklusi atau stenosis pembuluh darah embolisme atau hemorargik, yang 

menyebabkan iskhemik otak (Tucker, 1998). Dari pengertian di atas penulis 

menyimpulkan bahwa stroke/cerebrovaskuler adalah defisit neurologis yang 
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berakibat pada hilangnya fungsi otak yang timbul secara mendadak karena 

adanya gangguan suplai darah ke bagian otak. 

 

2. Etiologi 

Menurut Baughman, C Diane.dkk (2000) stroke biasanya di akibatkan dari 

salah satu tempat kejadian, yaitu: 

1. Trombosis ( Bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau leher). 

2. Embolisme serebral (Bekuan darah atau material lain yang di bawa ke 

otak dari bagian otak atau dari bagian tubuh lain). 

3. Isiansia (Penurunan aliran darh ke arah otak). 

4. Hemorargik 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. 

 

Sedangkan faktor resiko pada stroke menurut Baughman, C Diane.dkk 

(2000): 

1. Hipertensi merupakan faktor resiko utama. 

2. Penyakit kardiovaskuler(Embolisme serebral mungkin berasal dari 

jantung). 

3. Kadar hematokrit normal tinggi(yang berhubungan dengan infark 

cerebral). 
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4. Kontrasepsi oral, peningkatan oleh hipertensi yang menyertai usia di atas 

35 tahun dan kadar esterogen yang tinggi. 

5. Penurunan tekanan darah yang berlebihan atau dalam jangka panjang 

dapat menyebabkan iskhemia serebral umum. 

6. Penyalahgunaan obat tertentu. pada remaja dan dewasa muda. 

7. Konsultan individu yang muda untuk mengontrol lemak darah, tekanan 

darah, merokok kretek dan obesitas. 

8. Mungkin terdapat hubungan antara konsumsi alkohol dengan stroke. 

 

3. Tanda dan gejala 

         Menurut Baughman, C Diane.dkk (2000) tanda dan gejala dari stoke adalah: 

1. Kehilangan motorik. 

Disfungsi motorik paling umum adalah hemiplegia(paralisis pada 

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

disfagia.  

2. Kehilangan komunikasi 

Disfungsi bahasa dan komunikasi adalah disatria (kesulitan berbicara) 

atau afasia (kehilangan berbicara). 

3. Gangguan persepsi 

Meliputi disfungsi persepsi visual humanus, heminapsia atau 

kehilangan penglihatan perifer dan diplopia, gangguan hubungan 

visual, spesial dan kehilangan sensori. 
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4. Kerusakan fungsi kognitif, perestesia(terjadi pada sisi yang 

berlawanan). 

5. Disfungsi kandung kemih 

Meliputi inkontinensiaurinarius transier, inkontinensia urinarius 

peristen atau retensi urin(mungkin simtomatik dari kerusakan otak 

bilateral), Inkontinensia urinarius dan defekasi yang berlanjut. (dapat 

mencerminkan kerusakan neurologi ekstensif). 

 

4. Gambaran Klinis 

            Secara umum gangguan pembuluh darah otak atau sroke 

merupakan sirkulasi serebral yang dapat disebabkan karena trombus, embolus 

dan perdarahan serebral. Embolus dapat merupakan akibat bekuan darah plek 

aorta matosa fragmen, lemak dan udara. embolus pada otak kebanyakan 

berasal dari jantung, sekunder terhadapinfark miokard atau fibrilasi atrium, 

Jika etiologi stroke adalah hemorargi maka faktor pencetusnya biasanya 

adalah hipertensi. Abnormalitas vaskuler seperti Malformasi Arteri Venera 

(MAV) dan aneurisma serbral lebih rentan terhadap ruptur dan menyebabkan 

hemorargia pada hipertensi. 

Pada stroke trombosis atau embolik bagian otak yang mengalami 

iskhemik atau infark sulit ditentukan. Ada peluang dimana stroke akan meluas 

setelah serangan pertama dapat terjadi edema serebral dan peningkatan intra 

kranial(PTIK) herniasai dan kematian setelah trombolitik terjadi pada area 
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yang luasnya saat serangan, karena stroke trombolitik banyak terjadi karena 

arterosklerosis, maka ada resiko terjadi stroke untuk masa mendatang. 

Pada pasien yang sudah pernah mengalami stroke embolitik pasien juga 

mengalami atau mempunyai kasus untuk mengalami stroke jika penyebabnya 

tidak ditangani. Jika luas jaringan otak yang rusak akibat stroke hemorargik 

tidak besar dan bukan pada tempat yang vital, maka pasien dapat pulih dengan 

defisit minimal. Jika hemorargik luas terjadi pada daerah yang vital, pasien 

mungkin tidak dapat pulih (price, 2000) 

 

5. Pemeriksaan penunjang 

         Menurut Doenges (1999) pemeriksaan laboratorium meliputi: 

a. CT.scan, memperlihatkan adanya cidera, hematoma, iskhemia infark. 

b. Angiografi cerebral, membantu menentukan penyebab stroke secara 

spesifik seperti: perdarahan, obstruksi, arteri adanya ruptur. 

c. Fungsi lumbal, menunjukan adanya tekanan normal dan biasanya ada 

trombosis embolis serebral dan tekanan intrakranial(TIK). Tekanan 

meningkat dan cairan yang mengandung darah menunjukkan adanya 

haemoragik subarachnoid, perdarahan intra kranial. 

d. Magnetik Resonance imaging (MRI), Menunjukan ada yang mengalami 

infark. 

e. Ultrasonografi dopler, mengidentifikasi penyakit artemovena. 
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f. Elektroencefalogram(EEG), Mengidentifikasi masalah didasarkan pada 

gelombang otak dan mungkin memperlihatkan daerah lesi yang spesifik. 

g. Sinar X tengkorak:menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal 

daerah yang berlawanan dari masa yang meluas klasifikasi karotis interna 

terdapat pada trombosis cerebral, klasifikasi parsial dinding aneurisma 

pada perdarahan subarachnoid. 

6. Penatalaksanaan Medis dan keperawatan 

   Menurut Engram (1998) penetalaksanaan medis umum dari cidera 

cerebrovaskuler atau stroke adalah: 

a. Farmakoterapi : Agen antihipertensi, antikoagulan (untuk stroke yang 

disebabkan thrombus), kortikosteroid untuk mengurangi edema cerebral, 

asma aminokaproik (Amicar) untuk perdarahan subarachnoid. 

b. Pembedahan endarterektomi : eksisi tunika intima arteri yang menebal 

dan atero matosa ( untuk sumbatan karotis yang di sebabkan oleh 

arterosklerosis). 

 

B. Konsep Asuhan Keperawatan keluarga 

1. Pengertian asuhan keperawatan keluarga 

Asuhan keperawatan keluarga adalah suatu rangkaian kegiatan yang di 

berikan melalui praktek keperawatan kepada keluarga, untuk membantu 

menyleseikan masalah kesehatan keluarga tersebut dengan menggunakan 

pendekatan proses keperawatan (Depkes RI,1998). 
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Asuhan keperawatan keluarga merupakan proses yang kompleks dengan 

menggunakan pendekatan sistematik untuk bekerjasama dengan keluarga 

dan individu sebagai anggota keluarga (Mubarok,dkk, 2006). 

Sedangkan pengertian yang lain perawatan keluarga adalah tingkat 

keperawatan kesehatan yang ditujukan atau dipusatkan pada keluarga 

sebagai unit atau kesatuan yang dirawat, Dengan sehat sebagai tujuan 

melalui perawatan sebagai saran atau penyalur (Effendi,1998). 

Dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga digunakan suatu 

pendekatan yang sistemik yaitu dengan keperawatan kesehatan keluarga. 

Pendekatan ini digunakan dalam rangka mengidentifikasi dan memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi keluarga dimulai dari pengkajian, 

penemuan diagnosa keperawatan keluarga, perencanaan, pelaksanaan dan 

teknik evaluasi. 

 

2. Tujuan Asuhan Keperawatan Keluarga 

a. Tujuan umum 

Untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memelihara 

kesehatan keluarga mereka sehingga dapat meningkatkan status 

kesehatan keluarganya. 

b. Tujuan khusus 

Ditingkatkannya kemampuan keluarga dalam : 
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1. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengidentifikasi 

masalah kesehatan yang dihadapi oleh keluarga. 

2. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam menanggulangi 

masalah-masalah kesehatan dasar dalam keluarga. 

3. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan 

yang tepat dalam mengatasi masalah kesehatan para anggotanya. 

4. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam memberikan asuhan 

keperawatan terhadap anggota keluarga yang sakit dan dalam 

mengatasi masalah kesehatan anggota keluarganya. 

5. Meningkatkan produktivitas keluarga dalam meningkatkan mutu 

hidupnya (Effendi,1998). 

 

3. Sasaran Asuhan Keperawatan Keluarga 

Dalam melaksanakan asuhan keperawatan keluarga, yang menjadi prioritas 

utam adalah keluarga-keluarga yang tergolong resiko tinggi dalam bidang 

kesehatan, meliputi : 

a. Keluarga dengan anngota keluarga dalam masa usia subur dengan 

masalah sebagai berikut : 

1. Tingkat social ekonomi rendah. 

2. Keluarga kurang atau tidak mampu mengatasi masalah 

kesehatan sendiri. 



 13 

3. Keluarga dengan keturunan yang kurang baik/keluarga dengan 

penyakit keturunan. 

b. Keluarga dengan ibu dengan resiko tinggi kebidanan. Waktu hamil : 

1. Umur ibu (16 tahun atau lebih dari 35 tahun) 

2. Menderita kekuarangan gizi atau anemia. 

3. Menderita hipertensi. 

4. Primeparaatau multipara. 

5. Riwayat persalinan dengan komplikasi. 

c. Keluarga dimana anak menjadi resiko tinggi, karena : 

1. Lahir premature/BBLR 

2. Berat badan sukar naik. 

3. Lahir dengan cacat bawaan. 

4. ASI ibu kurang sehingga tidak mencukupi kebutuhan bayi, 

5. Ibu menderita penyakit menular yang dapat mengancam bayi 

atau anaknya. 

d. Keluarga mempunyai masalah dalam hubungan antara anggota 

keluarga.  

1. Anak yang tidak dikehendaki dan pernah dicoba untuk 

digugurkan. 

2. Tidak ada kesesuaian pendapat antara anggota dengan sering 

timbul cekcok dan ketegangan. 

3. Ada anggota keluarga yang sering sakit. 
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4. Salah satu orang tua (istri/suami) meninggal, cerai, atau lari 

meninggalkan keluarga (Effendi,1998).    

   

4. Struktur keluarga 

Menurut Friedman struktur keluarga terdiri atas: 

a. Pola dan proses komunikasi.  

Pola interaksi keluarga yang berfungsi : 

1. Bersifat terbuka dan jujur 

2. Selalu menyelesaikan konflik keluarga 

3. Berpikiran positif 

4. Tidak mengulangi isu dan pendapat sendiri 

Karakteristik komunikasi keluarga yang berfungsi : 

1. Karakteristik pengirim 

- Yakin dalam mengemukakan sesuatu atau pendapat 

- Apa yang disampaikan jelas dan berkhualitas 

- Selalu meminta dan menerima umpan yang baik 

2. Karakteristik penerima 

- Siap mendengarkan 

- Memberikan umpan balik 

- Melakukan validasi 
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b. Struktur peran. 

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan 

posisi sosial yang diberikan, yang dimaksud posisi atau status adalah 

posisi yang diberikan, yang dimaksud posisiatau status adalah posisi 

individu dalam masyarakat misalnya status sebagai istri, suami, atau 

anak. 

c. Struktur kekuatan 

Kekuatan merupakan kemampuan (potensial dan aktual) dari individu 

untuk merubah perilaku ke arah yang positif. 

d. Nilai – nilai keluarga 

Nilai meruoakan suatu sistem, sikap dan kepercayaan yang secara 

sadar atau tidak, mempersatukan anggota keluarga dalam satu budaya. 

Nilai keluarga juga merupakan suatu pedoman bagi perkembangan 

norma dan peraturan. 

 

5. Fungsi keluarga 

Lima fungsi dasar keluarga menurut Friedman adalah : 

a. Fungsi Afektif 

Apakah anggota keluarga merasa kebutuhan-kebutuhan individu-

individu lain dalam keluarga, apakah orang tua (suami/istri) mampu 

menggambarkan kebutuhan-kebutuhan persoalan-persoalan lain dari 
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anak-anak mereka dan pasangannya, apakah mereka saling menghormati 

satu sama lain, bagaimana mereka saling mendukung satu sama lain. 

b. Fungsi sosialisasi 

Sosialisasi di mulai sejak lahir. keluarga merupakan tempat individu 

belajar bersosialisasi. Keberhasilan perkembangan individu dan keluarga 

di capai melalui interaksi atau hubungan antar anggota keluarga yang di 

wujudkan dalam sosialisasi. Anggota keluarga belajar disiplin, belajar 

tentang norma, budaya, dan perilaku melalui hubungan interaksi dalam 

keluarga. 

c. Fungsi reproduksi 

Keluarga berfungsi untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan 

menambah sumber daya manusia. Dengan adanya program keluarga 

bencana maka fungsi ini sedikit terkontrol. 

d. Fungsi ekonomi 

Sejauh mana keluarga memenuhi kebutuhan sandang,pangan dan 

papan.Dan sejauh mana keluarga memanfaatkan sumber yang ada di 

masyarakat dalam upaya peningkatan status kesehatan keluarga. 

e. Fungsi perawatan keluarga 

Keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan perilaku keluarga terhadap 

kesehatan, definisi keluarga tentang tingkat pengetahuan mereka. 

Apakah keluarga dapat melaporkan mulai kapan terjadi stroke dan 

menyebutkan tanda-tanda atau perubahan yang terjadi pada anggota 
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keluarga dengan stroke. Apakah yang sudah di lakukan keluarga, apa 

persepsi keluarga tentang hal yang telah di lakukan dalam mengatasi 

masalah tersebut. 

Bagaimana kebiasaan tidur keluarga : apakah anggota keluarga 

memenuhi syarat tidur sesuai dengan tuntutan usia. Kebiasaan 

menggunakan obat-obatan : Apakah keluarga terbiasa mengonsumsi 

alkohol, kopi, teh dan rokok. Apakah keluarga secara reguler 

menggunakan obat yang di beli di toko untuk menghilangkan pusing. 

Peran keluarga dalam perawatan diri : Apakah yang di lakukan kelurga 

untuk memperbaiki satus kesehatan. Siapa yang membuat keputusan 

dalam bidang kesehatan. 

 

6. Tahap dan tugas pengembangan keluarga  

   Dalam pengkajian ini penulis menggunakan format pengkajian 

keluarga dari Friedman (1998), pada keluarga dengan stroke pengkajian 

adalah sekumpulan tindakan yang digunakan oleh perawat untuk mengukur 

keadaan keluarga memakai norma-norma kesehatan keluarga maupun sosial, 

yang merupakan sistem yang terintegrasi dan kesanggupan keluarga untuk 

mengatasi.  

Meskipun setiap keluarga melalui tahapan perkembangan secara unik, 

namun secara umum seluruh keluarga mengikuti pola yang sama. 
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Perkembamngan keluarga berdasarkan konsep Duvall dan Miller ( 

Friedman, 1998) adalah sebagai berikut : 

a. Tahap I : Pasangan baru (keluarga baru) 

Keluarga baru dimulai saat individu membentuk keluarga melalui 

perkawinan yang sah. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini 

antara lain: 

- Membina hubungan intim yang memuaskan.  

- Membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial. 

- Mendiskusukan rencana memiliki anak. 

b. Tahap II : Keluarga “ Child Bearing “ (Keluarga anak pertama) 

Keluarga yang menantikan kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai 

kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai anak pertama dan berlanjut 

sampai anak pertama berusia 30 bulan. Tugas perkembangan keluarga 

pada tahap ini antara lain : 

- Persiapan menjadi orang tua. 

- Adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, peran, interaksi, 

hubungan seksual, dan kegiatan. 

- Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan. 

c. Tahap III : Keluarga dengan anak pra sekolah 

Tahap ini di mulai saat kelahiran anak pertama berusia 2,5 tahun dan 

berakhir saat anak berusia 5 tahun. Tugas perkembangan keluarga pada 

tahap ini antara lain : 
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- Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan tempat 

tinggal, privasi dan rasa aman. 

- Membantu anak untuk bersosialisasi. 

- Beradaptasi dengan anak yang lain juga harus terpenuhi 

- Mempertahankan hubungan yang sehat baik didalam maupun diluar 

keluarga (keluarga lain dan lingkungan sekitar) 

- Pembagian waktu untuk individu, pasangan dan anak. 

- Pembagian tanggung jawab anggota keluarga. 

- Kegiatan dan waktu untuk stimulasi tumbuh dan kembang anak. 

d. Tahap IV : Keluarga dengan anak sekolah 

Tahap keluarga yang dimulai saat anak masuk sekolah pada usia 6 tahun 

dan berakhir pada usia 12 tahun. Tugas perkembangan keluarga pada 

tahap ini antara lain : 

- Membantu anak sosialisasi anak dengan tetangga, sekolah dan 

lingkugan. 

- Mempertahankan keintiman pasangan. 

- Memenuhi kebutuhan dan biaya hidup yang semakin meningkat, 

termasuk kebutuhan untuk menimgkatkan kesehatan anggota 

keluarga. 
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e. Tahap V : Keluarga dengan anak remaja 

Tahap ini dimulai pada saat anak pertama berusia 13 tahun berakhir 

sampai 6-7 tahun kemudian, yaitu pada saat meninggalkan rumah orang 

tuanya. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini antara lain : 

- Memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab 

mengingat remaja yang sudah bertambah dewasa dan meningkatkan 

otonomnya. 

- Mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. 

Hindari perdebatan, kecurigaan dan permusuhan. 

- Perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang.  

f. Tahap VI : Keluarga dan anak dewasa (pelepasan) 

Tahap ini di mulai pada saat anak yang terakhir meninggalkan rumah. 

Lamanya tahap ini tergantung dalam jumlah anak dalam keluarga atau 

jika ada anak yang belum berkeluarga dan tetap tinggal bersama orang 

tua. Tugas perkembangan pada tahap ini antara lain : 

- Memperluaskan keluarga inti menjadi keluarga yang besar. 

- Mempertahankan keintiman pasangan istri yang sedang sakit dan 

memasuki masa tua. 

- Membantu anak untuk manfiri di masyarakat. 

- Penataan kembali peran dan kegiatan rumah tangga. 
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g. Tahap VII : Keluarga usia pertengahan 

Tahap ini dimulai pada saat anak terakhir meninggalkan rumah dan 

berakhir pada saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal dunia. 

Tugas perkembangan keluarga pada ini antara lain : 

- Mempertahankan kesehatan. 

- Mempertahankan hubungan dengan teman sebaya dan anak – anak. 

- Meningkatkan keakraban pasangan. 

h. Tahap VIII : Keluarga usia lanjut 

Pada tahap terakhir perkembangan keluarga ini dimulai saat salah satu 

pasangan pensiun berlanjut saat salah satu pasangan meninggal sampai 

keduanya meninggal. Tugas perkembangan keluarga tahap ini antara 

lain : 

- Mempertahankan rumah yang menyenangkan. 

- Adaptasi dengan perubahan kehilangan pasangan, teman, kekuatan 

fisik dan pendapatan. 

- Mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat. 

- Mempertahankan hubungan dengan anak dan sosial masyarakat. 

- Melakukan life – preview, perenungan hidup/masa lalu. 
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C. Diagnosa Keperawatan yang muncul 

1. Diagnosa individu 

a. Gangguan perfusi jaringan cerebral (Doenges, 2000). 

Intervensi: 

1. Kaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya koma atau 

menurunnya perfusi jaringan otak.  

2. Monitor status neurologis secara teratur. 

3. Monitor tanda-tanda vital. 

4. Kaji fungsi-fungsi yang lebih tinggi seperti: fungsi bicara jika pasien 

sadar. 

b. Kurangnya pengetahuan. 

Intervensi : 

1. Kaji tingkat pengetahuan klien. 

2. Jelaskan tentang stroke dan efeknya pada otak, jantung, ginjal dan 

pembuluh darah. 

3. Berikan penjelasan pentingnya kerja sama dengan petugas  kesehatan 

dalam pengobatan untuk mencegah kekambuhan. 

c. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan (Carpenito,1998)   

Intervensi: 

1. Kaji faktor-faktor penyebab atau penunjang. 

2. Kurangi atau hilangkan faktor-faktor penyebab atau penunjang. 
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3. Berikan makanan yang bergizi secara adekuat. 

4. Berikan makanan perlahan mulai dari makanan saring atau lunak. 

2. Diagnosa keperawatan keluarga 

a. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan keluarga. 

Intervensi : 

1. berikan informasi tentang pengertian, penyebab, tanda gejala, 

komplikasi,serta penanganannya. 

2. Identifikasi kebutuhan dan harapan tentang kesehatan. 

3. Dorong sikap emosi yang sehat dalam mengatasi masalah keluarga. 

4. Beri penjelasan tentang keuntungan mengenal masalah-masalah 

kesehatan. 

b. Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan dalam melakukan 

tidakan kesehatan yang tepat. 

Intervensi : 

1. Musyawarah bersama keluarga mengenai akibat – akibat bila mereka 

tidak mengambil keputusan. 

2. Perkenalkan kepada keluarga tentang alternatif yang dapat mereka 

pilih dan sumber – sumber yang di perlukan untuk melakukan 

tindakan keperawatan. 

3. Identifikasi sumber-sumber yang dimiliki keluarga. 
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c. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. 

Intervensi: 

1. Beri penjelasan keluarga cara perawatan anggota keluarga yang 

sakit. 

2. Gunakan alat dan fasilitas yang ada di rumah. 

3. Awasi keluarga melakukan perawatan. 

4. Bantu anggota mengembangkan kesanggupan dalam merawat 

anggota keluarga yang sakit. 

d. ketidakmampuan keluarga memelihara lingkungan rumah yang dapat 

mempengaruhi kesehatan dan perkembangan pribadi anggota keluarga. 

Intervensi: 

1. Modifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan. 

2. Beri penjelasan tentang keuntungan dan manfaat pemeliharaan 

lingkungan rumah. 

3. Gali sumber – sumber keluarga yang mendukung memperbaiki 

keadaan fisik rumah yang tidak sehat. 

4. Berikan penjelasan kepada keluarga pentingnya sanitasi lingkungan.  

5. Lakukan perubahan lingkungan keluarga seoptimal mungkin. 
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e. Ketidakmampuan keluarga menggunakan sumber daya di masyarakat 

guna memelihara kesehatan. 

Intervensi: 

1. Kenalkan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan keluarga. 

2. Berikan penjelasan kepada keluarga tentang fungsi fasilitas 

kesehatan. 

3. Bantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. 

4. Beri penjelasan tentang keuntungan menggunakan fasilitas kesehatan 

bagi keluarga. 
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BAB III 

RESUME 

 

A. GAMBARAN  KASUS 

Tn. R. Usia 55 tahun, pendidikan terakhir tamat SD. Pekerjaan buruh, 

alamat mendungan RT 01/ RW 04. Ny. S. Umur 53 tahun, pendidikan terakhir 

SD, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Tipe keluarga Tn. R adalah keluarga inti 

karena dalam satu rumah ada suami, istri dan anak. Pada keluarga Tn. R yang 

sedang sakit adalah Ny. S yaitu sakit stroke non hemorargi. Ny. S mengetahui 

bahwa dia sakit stroke sudah 2 tahun yang lalu, hal ini diketetahui saat Ny. S sakit 

oleh keluarga di bawa ke klinik Abu salman,  dan Ny. S menderita stroke. Ny. S 

dan keluarga mengatakan Ny. S sudah pernah di opname di rumah sakit dan itu 

sudah satu tahun yang lalu. Saat ini pasien mengatakan merasakan pusing, sulit 

tidur, dan ini sering kambuh apabila pasien banyak pikiran. Keluarga juga 

mengatakan hanya  mengetahui kalau Ny . S hanya sakit stroke saja, tetapi 

keluarga pasien tidak mengetahui pengertian, penyebab, tanda dan 

gejala,pencegahan dan komplikasi dari stroke jika segera tidak di tangani. 
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B. ANALISIS  DATA 

NO Data Etiologi Problem 

1 Ds : Ny. S mengatakan kepalanya 

pusing atau nyeri, dan sulit 

tidur. 

Do : TD :170/130 mmHg  

        Nadi : 98x/menit 

        Suhu : 36,70C 

P : Nyeri dirasakan berdenyut 

Q : Nyeri bila sulit tidur 

R : Nyeri pada tengkuk 

S : Skala nyeri 4 

T : Kadang - kadang 

Gangguan perfusi 

jaringan cerebral  

Penurunan suplai 

darah ke otak 

2 Ds : Pasien dan keluarga 

mengatakan tidak mengetahui 

tentang pengertian, penyebab, 

tanda dan gejala serta 

pencegahan penyakit stroke. 

Do : Pasien tampak bigung saat 

ditanya tentang  stroke . 

Ketidakmampuan 

keluarga mengenal 

masalah kesehatan  

Kurangnya 

pengetahuan  
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C.IMPLEMENTASI dan EVALUASI 

Diagnosa keperawatan keluarga pertama yaitu resiko gangguan perfusi  

jaringan serebral berhubungan dengan penurunan suplai darah ke otak. Tujuan 

umum adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan keluarga gangguan perfusi  

jaringan dapat teratasi, tujuan khususnya adalah pasien mengatakan nyeri kepala 

dapat berkurang dan tanda – tanda vital normal. Tindakan keperawatan keluarga 

dengan cara : memantau tanda – tanda vital Ny. S , serta bekerja sama dengan 

keluarga Tn. R supaya memberikan lingkungan yang nyaman. Evaluasi tanggal 5 

Mei 2008, jam 08.30 Ny. S mengatakan nyeri kepala sudah sedikit berkurang, P: 

nyeri dirasakan berdenyut, Q : nyeri bila sulit tidur, R : nyeri pada tengkuk, S : 

skala nyeri 3, T : kadang – kadang. TD :130/100, Nadi : 90x/menit, Rr 

:20x/menit, suhu:36,30C, masalah teratasi sebagian. Maka intervensi dilanjutkan. 

Diagnosa keperawatan keluarga kedua yaitu kurangnya pengetahuan 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. 

Tujuan umum adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan keluarga 

diharapkan pasien dan kelurga dapat mengerti tentang penyakit stroke, Tujuan 

khususnya  adalah pasien dan keluarga dapat mengenal masalah stroke dengan 

cara menjelaskan pengertian stroke, penyebab, tanda dan gejala, dan pencegahan. 

Tindakan keperawatan keluarga yang dilakukan adalah mendiskusikan dan 

menjelaskan pada keluarga tentang pengertian, penyebab, tanda dan 

gejala,pencegahan dan komplikasi yang terjadi pada Ny. S. Evaluasi tanggal 5 
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Mei 2008, keluarga dapat mengatakan penyebab, tanda dan gejala, dan 

pencegahan penyakit stroke. Pasien belum mampu menjelaskannya dengan baik, 

keluarga Tn. R tampak sungguh – sungguh dalam menjawabnnya, Masalah 

teratasi sebagian, Intervensi dilanjutkan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini, penulis akan membahas diagnosa keperawatan yang 

muncul pada Ny. S  dengan stroke non hemoragi dan pengkajian dengan tahap 

evaluasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut : 

 

A. Pengkajian. 

Pengkajian merupakan tahap paling awal dalam proses keperawatan yang 

penulis lakukan guna mendapatkan informasi untuk pengumpulan data, serta 

mengukur keadaan keluarga dengan norma – norma kesehatan keluarga maupun 

sosial yang merupakan kesanggupan untuk mengatasinya. Pengumpulan data 

yang penulis lakukan meliputi : struktur keluarga, status keluarga, latarbelakang 

budaya/kebiasaan keluarga, status sosial ekonomi, aktifitas, tingkat 

perkembangan dan riwayat keluarga, karakteristik lingkungan, fungsi keluarga, 

pemeriksaan fisik dan koping keluarga. Dalam pengkajian penulis menggunakan 

metode wawancara, dan observasi. 

Dari proses pengkajian ini penulis mengalami sedikit hambatan karena 

kurangnya pengetahuan kesehatan pada keluarga Tn.R. penulis mengumpulkan 

data dari beberapa sumber yaitu klien dan keluarga. Adapun data yang 

mendukung untuk terjadinya masalah kesehatan pada keluarga Tn. R adalah : a)  
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Kurangnya pengetahuan keluarga tentang masalah kesehatan. hal ini di lihat dari 

latar belakang pendidikan pada Tn. R dan Ny. S yang hanya sampai SD. 

kurangnya pengetahuan pada keluarga Tn. R di tandai dengan pasien dan keluarga 

mengatakan tidak tahu tahu tentang pengertian, penyebab, tanda dan gejala, 

pencegahan dan komplikasi dari penyakit stroke.   

 

B. Diagnosa keperawatan 

 

Diagnosa keperawatan yang keluarga yang penulis temukan pada Ny. S 

adalah: 

1. Gangguan jaringan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan penurunan 

suplai darah keotak. Gangguan perfusi jaringan adalah keadaan dimana 

individu mengalami atau  beresiko mengalami nutrisi dan pernafasan pada 

tingkat seluler disebabkan suatu penurunan supaly darah kapiler (Carpenito, 

1998). Penulis menegakkan diagnosa ini karena pada tanggal 3 Mei 2008, 

diperoleh data bahwa Ny. S berumur 53 tahun, berat badan 67 kg, saat ini 

pasien mengatakan pusing atau nyeri kepala, sulit tidur,pemeriksaan tekanan 

darah : 170/130 mmHg, suhu : 36,7 ˚C, nadi : 98x/menit, RR : 24x/menit. 

2. kurangnya pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

mengenal masalah kesehatan. Penulis mengangkat diagnosa ini karena pada 

saat pengkajian di peroleh data bahwa, pasien dan keluarga mengatakan tidak 

tahu tentang pengertian, penyebab, tanda dan gejala, serta pencegahan 
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tentang stroke. Diagnosa keperawatan ini penulis buat resiko karena stroke 

beresiko untuk kambuh. 

 Masalah keperawatan yang tidak muncul adalah : 

1. Resiko terhadap ketidakefektifan penatalaksanaan regimen terapeutik 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan. 

Hal ini tidak muncul karena keluarga telah mampu menggunakan fasilitas 

kesehatan yang ada dengan baik yaitu puskesmas dan balai kesehatan 

terdekat. 

2. Resiko ketidakefektifan perawatan kesehatan keluarga berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas. 

Karena keluarga tidak dapat mengenal masalah stroke maka keluarga tidak 

dapat mengenal masalah stroke maka keluarga tidak dapat mengambil 

keputusan yang tepat. Hal lainnya yang mendukung adalah keluarga sudah 

bisa mengambil keputusan yang tepat dengan memeriksakan diri 

kepuskesmas dan konsultasi pada petugas kesehatan terhadap masalah yang 

di hadapi bila penyakitnya dirasa kambuh. 

 

Masalah keperawatan individu dari tinjauan teori yang seharusnya 

muncul tetapi tidak muncul adalah Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan. 

Diagnosa yang terdapat dalam teori ini tidak muncul pada kasus disebabkan 

karena pada saat pengkajian Ny. S tidak mengalami gangguan nutrisi kurang 
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dari kebutuhan, hal ini ditandai dengan Ny. S mampu makan atau memenuhi 

secara adekuat. 

 

C. Perencanaan. 

 Selanjutnya penulis menetapkan sasaran, tujuan, kriteria evaluasi dan 

rencana intervensi. Dalam membuat sasaran, penulis bekerja sama dengan 

keluarga agar keluarga mampu mencapainya. Sasaran tersebut adalah kemampuan 

keluarga dalam mencapai lima tugas kesehatan keluarga menurut Friedman. 

Dalam menetapkan tujuan tindakan keperawatan penulis menggunakan tujuan 

umum dan tujuan khusus, tujuan umum dari masalah – masalah diagnosa yang 

pertama yaitu gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan penurunan 

suplai darak ke otak Ny. S dapat teratasi, tujuan khususnya adalah Ny. S 

mengatakan nyeri kepala dapat berkurang dan keluarga dapat merawat anggota 

keluarga yang sakit dengan baik dengan cara memberikan lingkungan yang 

nyaman, asuahan keperawatan keluarga yang diberikan antara lain dengan cara : 

memonitor atau memantau tanda – tanda vital, serta keluarga Tn. R dapat 

memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi nyeri, serta dapat merawat 

anggota keluarga yang menderita penyakit stroke dengan baik. jumlah score 3 1/3 

Tujuan umum dan khusus pada diagnosa kedua yaitu resiko terjadi 

komplikasi atau kekambuhan antara lain pasien dan keluarga dapat mengenal 

masalah stroke dengan cara menjelaskan pengertian stroke, penyebab, tanda dan 

gejala, serta pencegahan penyakit stroke. Kemungkinan masalah ini untuk 
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dicegah tinggi, karena masalah stroke pada Ny. S dianggap sebagai masalah yang 

pelik,selain itu terjadi dalam waktu yang lama meskipun keluarga Tn. R 

menganggap tidak ada masalah kesehatan. Jumlah skore 2 5/6 

Penulis dalam menetapkan evaluasi membuat kriteria dan standart 

evaluasi. Kriteria di nyatakan sebagai respon verbal dan non verbal (psikomotor) 

dari keluarga yang mengarah pada perubahan kognitif dan tingkah laku, 

sedangkan standart evaluasi merupakan kriteria yang dapat di kerjakan keluarga 

dalam memecahkan masalah kesehatan. Rencana intervensi penulis tetapkan 

sebagai asuhan dalam memberikan tindakan keperawatan keluarga sesuai masalah 

yang di hadapi keluarga.       

                                         

D. Implementasi 

Penulis berusaha memecahkan masalah kesehatan keluarga dalam 

mencapai kemandirian keluarga, Tindakan asuhan keperawatan Tn. R sesuai 

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

Diagnosa pertama yang penulis lakukan adalah mengkaji timbulnya nyeri pada 

Ny. S bertujuan untuk mengetahui penyebab nyeri pada Ny. S dan berapa 

skalanya . memberikan contoh perawatan nyeri misal : masase dan kompres aer 

hangat, bertujuan untuk mengurangi nyeri pada Ny. S memberikan pujian bagi 

perilaku yang benar atas keperawatan yang dilakukan yang dilakukan dan membi 

bing keluarga untuk mengulangi apa yang telah dijelaskan, tujuan untuk 

mengetahui itas semampu pasien .Memberikan pujian bagi perilaku yang benar 



 36 

atas keperawatan yang dilakukan dan bimbingan keluarga untuk mengulangi apa 

yang dijelaskan, tujuan untuk mengetahui sejauh mana keluarga memahami 

materi seperti yang telah penulis sampaikan. 

Kekuatan dari tindakan bahwa masase dan kompres hangat dapat 

mengurangi nyeri. Dan adapun kelemahannya yaitu kurangnya perhatian keluarga 

Tn. R akan keadaan Ny. S bila seluruh anggota keluarga bekerja, dan Ny. S 

sendiri tidak begitu memperhatikan keluhan yang dirasakan.sehingga hal ini dapat 

memperparah keadaan Ny. S . 

Pelaksanaan diagnosa kedua yang penulis lakukan adalah menggali 

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

pencegahan penyakit stroke. hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan tentang keluarga tentang stroke dan pencegahannya, memberikan 

informasi pada pasien dan keluarga tentang sumber – sumber pelayanan 

kesehatan yang dapat digunakan ( misalnya puskesmas), ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana keluarga Tn.R menggunakan sumber – sumber 

kesehatan dengan baik. Bimbing pasien dan keluarga untuk mengatasi 

kekambuhan dengan cara – 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, penyebab, 

tanda dan gejala, dan komplikasi dari penyakit stroke. Memberikan informasi 

pada klien dan keluarga tentang sumber-sumber pelayanan kesehatan yang dapat 

digunakan (misal : puskesmas, puskesmas keliling, pengobatan gratis), bertujuan 
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untuk mengetahui sejauh mana klien dan keluarga menggunakan masalah 

kesehatan yang ada di masyarakat. Memberikan informasi pada klien untuk 

mengurangi konsumsi garam guna untuk mengurangi tekanan darah. Bimbing 

klien dan keluarga untuk mengatasi terjadinya kekambuhan dengan cara 

menghindari makanan pantangan dan rutin kepuskesmas, bertujuan bila terjadi 

kekambuhan pada Ny. S keluarga dapat mengambil tindakan yang tepat. 

Kelemahan dari tindakan yang dilakukan penulis adalah tindakannya sulit 

dilakukan secara bertahap karena keluarga Tn. R sendiri sangat tidak 

memperhatikan keadaan Ny.S yang dikiranya oleh keluarga sudah membaik dari 

pada sebelumnya. Kekuatan dari tindakan yang penulis lakukan adalah bahwa Ny. 

S sangat memperhatikan makanan apa pantangannya dan banyak memakan 

makanan yang dianjurkan dimana dapat mencegah terjadinya kekambuhan dan 

komplikasi. 

 

E. Evaluasi 

  Penulis menilai keberhasilan tindakan keperawatan dalam asuhan 

keperawatan dengan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif 

adalah evaluasi yang dilakukan selama proses keperawatan, sedangkan evaluasi 

sumatif penulis lakukan di akhir proses keperawatan. 

Pada evaluasi formatif diagnosa pertama data klien dan keluarga tahu 

tentang cara perawatan nyeri pada Ny. S, pasien dan keluarga mampu 

mempraktekan cara perawatan nyeri dengan masase atau kompres air hangat  
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pada keluarga yang sakit stroke, Ny. S mengatakan nyeri sedikit brkurang, P: 

nyeri dirasakan berdenyut, Q : nyeri bila sulit tidur, R : nyeri pada tengkuk, S : 

skala nyeri 3, T : kadang – kadang. TD :130/100, Nadi : 90x/menit, Rr 

:20x/menit, suhu:36,30C. Masalah teratasi sebagian dilanjutkan dengan 

merekomendasikan kepada petugas kesehatan(puskesmas) untuk tindak lanjut 

asuhan keperawatan selanjutnya. 

Pada diagnosa kedua data klien dan keluarga menyatakan mengerti 

tentang stroke, penyebab, tanda gejala,dan komplikasi penyakit stroke. Klien dan 

keluarga  mampu mengulang kembali materi yang telah di sampaikan oleh 

penyuluh dengan kalimat sederhana, dapat menjawab pertanyaan dari penyuluh. 

Masalah teratasi karena sesuai dengan tujuan yang di harapkan penulis yaitu 

keluarga dapat mengerti atau mengenal penyakit stroke sehingga program asuhan 

keperawatan dihentikan tetapi masih dilakukan rencana tindak lanjut klien untuk 

periksa atau control secara teratur sehingga stroke dapat terkontrol serta 

menganjurkan pada klien untuk minum obot secara teratur untuk mencegah 

kekambuhan dan terjadiya komplikasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Masalah kesehatan yang muncul pada keluarga Tn. R akibat ketidak 

mampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit dan 

ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan penyakit stroke, 

sehingga menyebabkan keluarga tidak mampu dalm mencapai lima tugas 

kesehatan keluarga dalam penanganan penyakit stroke. 

2. Faktor pendukung keberhasilan tindakan keperawatan yang dilakukan 

adalah kesungguhan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit 

stroke dengan memanfaatkan sumber yang ada keluarga untuk mencapai 

kemandirian keluarga dalam melaksanakan lima tugas keluarga. 

3. Untuk mencapai keberhasilan keperawatan maka perlu menjalin 

kerjasama yang baik dengan keluarga.   

 

B. Saran 

Penulis dalam hal ini memberikan saran untuk meningkatkan mutu asuhan 

keperawatan terutama pasien stroke dan masyarakat : 

1. Dampak stroke yang dialami dapat menimbulkan berbagai masalah fisik, 

psikis dan sosial bagi pasien dan keluarga. Oleh karena itu perawat sebaiknya 

meningkatkan pendekatan – pendekatan melalui komunikasi terapeutik, 
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sehingga akan tercipta lingkungan yang nyaman dan kerja sam yang baik 

dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga. 

2. Hal yang terpenting pada pasien stroke adalah pencegahan terhadap 

gangguan mobilitas fisik yang semakin meluas, sehubungan dengan hal 

tersebut maka sebaiknya perawat lebih meningkatkan upaya dalam 

menanggulangi gangguan mobilitas fisik yaitu cara mengubah posisi, dan 

melatih ROM pada semua ekstremitas. 

3. Perawat sebagai anggota tim kesehatan yang paling banyak berhubungan 

dengan pasien dituntut meningkatkan secara terus – menerus dalam hal 

pemberian informasi dan pendiikan kaesehatan sesuai dengan latar belakang 

pasien dan keluarga.  
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