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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lansia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak secara 

tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa, dan 

akhirnya menjadi tua (Pujianti, 2003).  

Usia lanjut merupakan tahap akhir dari siklus hidup manusia, yaitu bagian 

dari proses kehidupan yang tak dapat dihindarkan dan akan di alami oleh setiap 

individu. Pada tahap ini individu mengalami banyak perubahan baik secara fisik 

maupun mental, khususnya kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan 

yang pernah dimilikinya (Soejono, 2000).  

Ada beberapa pendapat mengenai “usia kemunduran” yaitu ada yang 

menetapkan 60 tahun, 65 tahun dan 70 tahun. Badan kesehatan dunia (WHO) 

menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang 

berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Dengan 

bertambahnya usia maka permasalahan kesehatan yang terjadi akan semakin 

kompleks. Salah satu penyakit yang sering dialami oleh lansia adalah stroke. Usia 

merupakan faktor resiko yang paling penting bagi semua jenis stroke. Dari 19 juta 

jiwa penduduk Indonesia 8,5% mengalami stroke yaitu lansia. 

Stroke adalah suatu penyakit gangguan fungsi anatomi otak yang terjadi 

secara tiba-tiba dan cepat, disebabkan karena gangguan perdarahan otak. Insiden 

stroke meningkat secara eksponensial dengan bertambahnya usia dan 1,25 kali 

lebih besar pada pria dibanding wanita. 

Faktor penyebab munculnya masalah ini adalah adanya perkembangan 

ekonomi dan perubahan gaya hidup terutama msayarakat perkotaan. Kemampuan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup terlihat semakin mudah sehingga 

meningkatkan hasrat mereka untuk terus berjuang mencapai tujuan dengan penuh 
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persaingan dalam perjuangan tersebut, benturan-benturan fisik maupun psikologis 

tidak pernah dipikirkan efek bagi kesehatan jangka panjang.  

 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mahasiswa dapat mengetahui tentang asuhan keperawatan pada lansia 

dengan penyakit stroke. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mahasiswa dapat mengetahui tentang lansia 

b. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana pengkajian pada lansia dengan 

penyakit stroke 

c. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana menegakkan diagnosa pada 

lansia dengan penyakit stroke 

d. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana melakukan intervensi dan 

evaluasi pada lansia dengan penyakit stroke 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lansia 

1. Definisi 

Menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan–

lahan kemampuan jaringan untuk memperbaki diri atau mengganti dan 

mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap 

infeksi dan memperbaiki kerusakan yang di derita (Nugroho, 2000). 

Menurut Undang-Undang RI nomor 13 tahun 1998, yang dimaksud 

dengan usia lanjut adalah seorang laki-laki atau perempuan berusia 60 tahun 

atau lebih, baik yang secara fisik masih berkemampuan (potensial) maupun 

karena sesuatu hal tidak lagi mampu berperan aktif  dalam pembangunan atau 

tidak potensial (Maryam, 2008). 

2. Batasan-batasan Lansia 

Menurut World Health Organization (WHO), lanjut usia dibedakan 

menjadi 4 kelompok, yaitu: usia pertengahan (middle age) 45-59 tahun, lanjut 

usia (elderly) 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) 75–90 tahun, dan usia sangat tua 

(very old) diatas 90 tahun. 

3. Perubahan-perubahan Yang Terjadi Pada Lansia 

Menurut Nugroho (2000), perubahan sistem tubuh yang terjadi pada lansia 

yaitu: 

1. Perubahan fisik 

a) Sel  

Pada lansia, jumlah selnya akan lebih sedikit dan ukurannya akan lebih 

besar, berkurangnya cairan intra dan extra seluler. Menurut Spence & 

Mason, 1992 dikutip dalam Roger Watson, 2003 mengatakan jika 

sebuah sel pada lansia dilepas dari tubuh dan dibiakkan di 
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laboratorium, lalu diobservasi, jumlah sel yang akan membelah akan 

terlihat sedikit. Hal ini memberikan beberapa pengertian terhadap 

proses penuaan biologis dan menunjukkan bahwa pembelahan sel 

lebih lanjut mungkin terjadi untuk pertumbuhan dan perbaikan 

jaringan, sesuai dengan berkurangnya umur. 

b) Sistem Persarafan  

Rata-rata berkurangnya saraf neocortical sebesar 1 per detik 

(Pakkenberg dkk, 2003), hubungan persarafan cepat menurun, lambat 

dalam merespon baik dari gerakan maupun jarak waktu, khususnya 

dengan stress, mengecilnya saraf pancaindra, serta menjadi kurang 

sensitif terhadap sentuhan. 

c) Sistem Pendengaran 

Gangguan pada pendengaran, membrane timpani mengalami atrofi, 

terjadi pengumpulan dan pengerasan serumen karena peningkatan 

keratin, pendengaran menurun pada lanjut usia yang mengalami 

ketegangan jiwa atau stress. 

d) Sistem Penglihatan  

Timbul sklerosis pada sfingter pupil dan hilangnya respons terhadap 

sinar, kornea lebih berbentuk seperti bola (sferis), lensa lebih keruh 

dapat menyebabkan katarak, hilangnya daya akomodasi, menurunnya 

lapang pandang, sulit untuk melihat dalam keadaan gelap, dan sulit 

untuk membedakan warna biru dengan hijau pada skala pemeriksaan. 

e) Sistem Kardiovaskuler 

Katup jantung menebal dan menjadi kaku, kemampuan jantung 

memompa darah menurun 1% setiap tahun setelah berumur 20 tahun 

sehingga menyebabkan menurunnya kontraksi dan volume, kehilangan 

elastisitas pembuluh darah, tekanan darah meningkat. 
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f) Sistem Pengaturan Suhu Tubuh 

Suhu tubuh menurun secara fisiologis ± 35ºC, hal ini diakibatkan oleh 

metabolisme yang menurun, dan tidak dapat memproduksi panas yang 

banyak sehingga terjadi rendahnya aktifitas otot. 

g) Sistem Pernapasan 

Otot-otot pernafasan menjadi kaku sehingga  menyebabkan 

menurunnya aktifitas silia. Paru kehilangan elastisitasnya sehingga 

kapasitas residu meingkat, nafas berat. Kedalaman pernafasan 

menurun. 

h) Sistem Gastrointestinal 

Kehilangan gigi, sehingga menyebkan gizi buruk, indera pengecap 

menurun krena adanya iritasi selaput lendir dan atropi indera pengecap 

sampai 80 %, kemudian hilangnya sensitifitas saraf pengecap untuk 

rasa manis dan asin. 

i) Sistem Genitourinaria 

Ginjal mengecil dan nefron menjadi atrofi sehingga aliran darah ke 

ginjal menurun sampai 50 %, GFR menurun sampai 50 %. Nilai 

ambang ginjal terhadap glukosa menjadi meningkat. Vesika urinaria, 

otot-ototnya menjadi melemah, kapasitasnya menurun sampai 200 cc 

sehingga vesika urinaria sulit diturunkan pada pria lansia yang akan 

berakibat retensia urine. Pembesaran prostat, 75 % doalami oleh pria 

diatas 55 tahun. Pada vulva terjadi atropi sedang vagina terjadi selaput 

lendir kering, elastisitas jaringan menurun, sekresi berkurang dan 

menjadi alkali. 

j) Sistem Endokrin 

Pada sistem endokrin hampir semua produksi hormon menurun, 

sedangkan fungsi paratiroid dan sekresinya tidak berubah, aktifitas 

tiroid menurun sehingga menurunkan basal metabolisme rate (BMR). 
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Porduksi sel kelamin menurun seperti : progesteron, estrogen dan 

testosteron. 

k) Sistem Integumen  

Kulit menjadi keriput akibat kehilangan jaringan lemak, kulit kepala 

dan rambut menipis serta berwarna kelabu, menurunnya respon 

terhadap trauma, rambut dalam hidung dan telinga menebal, 

berkurangnya elastisitas akibat menurunnya cairan dan vaskularisasi. 

l) Sistem Muskuloskeletal  

Tulang kehilangan kepadatannya dan semakin rapuh menjadi kifosis, 

persendian membesar, tinggi badan menjadi berkurang yang disebut 

discus vertebralis menipis, tendon mengkerut dan atropi serabut otot, 

sehingga lansia menjadi lamban bergerak otot kram dan menjadi 

tremor. 

B. Stroke 

1. Definisi 

Stroke adalah suatu penyakit gangguan fungsi anatomi otak yang terjadi 

secara tiba-tiba dan cepat, disebabkan karena gangguan perdarahan otak. 

Stroke atau Cerebro Vasculer Accident (CVA) adalah kehilangan fungsi 

otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak ( Brunner 

dan Suddarth, 2002 ). 

Stroke adalah cedera otak yang berkaitan dengan obstruksi aliran darah 

otak ( Elizabeth J. Corwin, 2002 ). 

Stroke adalah gangguan neurologik fokal yang dapat timbul sekunder dari 

proses patologis pada pembuluh darah serebral, misal: Trombosis, embolis, 

ruptura dinding pembuluh atau penyakit vaskuler dasar (Prince, 2002). 

Menurut WHO stroke adalah manifestasi klinik dari gangguan fungsi 

serebral, baik fokal maupun menyeluruh yang berlangsung dengan cepat. 

Berlangsung lebih dari 24 jam atau berakhir dengan maut tanpa ditemukannya 

penyebab selain daripada gangguan vaskuler. Persoalan pokok pada stroke 

adalah gangguan peredaran darah pada daerah otak tertentu. 

Stroke adalah gangguan darah di pembuluh arteri yang menuju ke otak 

(Mardjono, 2002). 
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Menurut Lumbantobing (2002) kelainan yang terjadi akibat gangguan 

peredaran darah. Stroke dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu : 

a.  Infark Ischemik (Stroke non Hemoragi). Hal ini terjadi karena adanya 

penyumbatan pembuluh darah otak. Infark iskemic terbagi menjadi dua 

yaitu : stroke trombotik, yang disebabkan oleh thrombus dan stroke 

embolik, yang disebabkan oleh embolus. 

b.  Perdarahan (Stroke Hemoragi) 

Terjadi pecahnya pembuluh darah otak. 

 

2. Etiologi  

Stroke non haemoragi merupakan penyakit yang mendominasi kelompok 

usia menengah dan dewasa tua karena adanya penyempitan atau sumbatan 

vaskuler otak yang berkaitan erat dengan kejadian. 

a. Trombosis Serebri 

Merupakan penyebab stroke yang paling sering ditemui yaitu pada 40% 

dari semua kasus stroke yang telah dibuktikan oleh ahli patologis. 

Biasanya berkaitan erat dengan kerusakan fokal dinding pembuluh darah 

akibat anterosklerosis. 

b. Embolisme 

Kebanyakan emboli serebri berasal dari suatu flowess dalam jantung 

sehingga masalah yang dihadapi sesungguhnya merupakan perwujudan 

dari penyakit jantung. 

Sedangkan menurut prince (2002) mengatakan bahwa stroke haemoragi 

disebabkan oleh perdarahan serebri. Perdarahan intracranial biasanya 

disebabkan oleh ruptura arteria serebri. Ekstravasali darah terjadi dari daerah 

otak dan atau subaracnoid, sehingga jaringan yang terletak di dekatnya akan 

tergeser. Perdarahan ini dibedakan berdasarkan tempat terjadinya perdarahan. 
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Menurut Harsono ini dibedakan berdasarkan tempat terjadinya perdarahan 

antara lain: 

a. Perdarahan Sub Arachnoid (PSA) 

Kira-kira ¾ harus perdarahan sub arachnoid disebabkan oleh pecahnya 

seneusisma 5-6% akibat malformasi dari arteriovenosus. 

b. Perdarahan Intra Serebral (PIS) 

Penyebab yang paling sering adalah hipertensi, dimana tekanan diastolic 

pecah. 

 

Harsono (2002) membagi factor risiko yang dapat ditemui pada klien 

dengan Stroke yaitu: 

1) Faktor risiko utama 

a. Hipertensi 

Hipertensi dapat mengakibatkan pecahnya maupun menyempitnya 

pembuluh darah otak. Apabila pembuluh darah otak menyempit maka 

aliran darah ke otak akan terganggu dan sel-sel otak akan mengalami 

kematian. 

b. Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus mampu, menebalkan dinding pembuluh darah otak 

yang berukuran besar. Menebalnya pembuluh darah otak akan 

menyempitkan diameter pembuluh darah yang akan menggangu 

kelancaran aliran darah ke otak, pada akhirnya akan menyebabkan 

kematian sel- sel otak. 

c. Penyakit Jantung 

Beberapa Penyakit Jantung berpotensi menimbulkan stroke. 

Dikemudian hari seperti penyakit jantung reumatik, penyakit jantung 

koroner dengan infark obat jantung dan gangguan irama denyut 

jantung. Faktor resiko ini pada umumnya akan menimbulkan 

hambatan atau sumbatan aliran darah ke otak karena jantung 

melepaskan sel- sel/ jaringan- jaringan yang telah mati ke aliran darah. 

d. Transient Ischemic Attack (TIA) 

TIA dapat terjadi beberapa kali dalan 24 jam/ terjadi berkali- kali 

dalam seminggu. Makin sering seseorang mengalami TIA maka 

kemungkinan untuk mengalami stroke semakin besar. 
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2)  Faktor Resiko Tambahan 

a. Kadar lemak darah yang tinggi termasuk Kolesterol dan Trigliserida. 

Meningginya kadar kolesterol merupakan faktor penting untuk 

terjadinya asterosklerosis atau menebalnya dinding pembuluh darah 

yang diikuti penurunan elastisitas pembuluh darah 

b. Kegemukan atau obesitas 

c. Merokok 

Merokok dapat meningkatkan konsentrasi fibrinogen yang akan 

mempermudah terjadinya penebalan dinding pembuluh darah dan 

peningkatan kekentalan darah 

d. Riwayat keluarga dengan stroke 

e. Lanjut usia 

Penyakit darah tertentu seperti polisitemia dan leukemia. Polisitemia 

dapat menghambat kelancaran aliran darah ke otak. Sementara 

leukemia/ kanker darah dapat menyebabkan terjadinya pendarahan 

otak 

f. Kadar asam urat darah tinggi 

g. Penyakit paru- paru menahun 

 

3. Manefestasi Klinis 

Stroke ini menyebabkan berbagai defisit neurologik, bergantung pada 

lokasi lesi (pembuluh darah mana yang tersumbat), ukuran area yang perfusinya 

tidak adekuat, dan jumlah aliran darah kolateral (sekunder atau aksesori). 

a. Kehilangan motorik : hemiplegia (paralisis pada salah satu sisi) karena 

lesi pada sesi otak yang berlawanan, hemiparesis atau kelemahan salah 

satu sisi tubuh. 

b. Kehilangan komunikasi : disartria (kesulitan bicara), disfasia atau 

afasia (bicara defektif atau kehilangan bicara), apraksia 

(ketidakmampuan untuk melakukan tindakan yang dipelajari 

sebelumnya). 

c. Gangguan persepsi: disfungsi persepsi visual, gangguan hubungan 

visual-spasial, kehilangan sensori. 

d.  Kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologis 

e. Disfungsi kandung kemih 

 Gejala - gejala CVA muncul akibat daerah tertentu tidak berfungsi 

yang disebabkan oleh terganggunya aliran darah ke tempat tersebut. 

Gejala itu muncul bervariasi, bergantung bagian otak yang terganggu.  
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4. Patofisiologi 

a. Stroke Hemoragik 

Perdarahan serebri termasuk urutan ketiga dari semua penyebab utama 

kasus gangguan pembuluh darah otak. Perdarahan serebral dapat 

terjadi di luar duramater (hemoragi ekstradural atau epidural), dibawah 

duramater, (hemoragi subdural), diruang subarachnoid (hemoragi 

subarachnoid) atau di dalam substansi otak (hemoragi intraserebral). 

1) Hemoragi ekstradural (epidural) adalah kedaruratan bedah neuro 

yang memerlukan perawatan segera. Ini biasanya mengikuti 

fraktur tengkorak dengan robekan arteri dengan arteri meningea 

lain. 

2) Hemoragi subdural (termasuk hemoragi subdural akut) pada 

dasarnya sama dengan hemoragi epidural, kecuali bahwa 

hematoma subdural biasanya jembatan vena robek. Karenanya, 

periode pembentukan hematoma lebih lama ( intervensi jelas lebih 

lama) dan menyebabkan tekanan pada otak. Beberapa pasien 

mungkin mengalami hemoragi subdural kronik tanpa menunjukkan 

tanda dan gejala. 

3) Hemoragi subarachnoid dapat terjadi sebagai akibat trauma atau 

hipertensi, tetapi penyebab paling sering adalah kebocoran 

aneurisma pada area sirkulus wilisi dan malformasi arteri-vena 

kongenital pada otak. Arteri di dalam otak dapat menjadi tempat 

aneurisma. 

4) Hemoragi intraserebral paling umum pada pasien dengan hipertensi 

dan aterosklerosis serebral, karena perubahan degeneratif karena 

penyakit ini biasanya menyebabkan ruptur pembuluh darah. pada 

orang yang lebih muda dari 40 tahun, hemoragi intraserebral 

biasanya disebabkan oleh malformasi arteri-vena, 

hemangioblastoma dan trauma, juga disebabkan oleh tipe patologi 

arteri tertentu, adanya tumor otak dan penggunaan medikasi 

(antikoagulan oral, amfetamin dan berbagai obat aditif). 

  

b. Stroke Non Hemoragic 

Terbagi atas 2 yaitu : 

1) Pada stroke trombotik, oklusi disebabkan karena adanya 

penyumbatan lumen pembuluh darah otak karena thrombus yang 
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makin lama makin menebal, sehingga aliran darah menjadi tidak 

lancer. Penurunan aliran arah ini menyebabakan iskemi yang akan 

berlanjut menjadi infark. Dalam waktu 72 jam daerah tersebut 

akan mengalami edema dan lama kelamaan akan terjadi nekrosis. 

Lokasi yang tersering pada stroke trombosis adalah di percabangan 

arteri carotis besar dan arteri vertebra yang berhubungan dengan 

arteri basiler. Onset stroke trombotik biasanya berjalan lambat. 

2) Sedangkan stroke emboli terjadi karena adanya emboli yang lepas 

dari bagian tubuh lain sampai ke arteri carotis, emboli tersebut 

terjebak di pembuluh darah otak yang lebih kecil dan biasanya 

pada daerah percabangan lumen yang menyempit, yaitu arteri 

carotis di bagian tengah atau Middle Carotid Artery ( MCA ). 

Dengan adanya sumbatan oleh emboli akan menyebabkan iskemik. 

 

5. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa 

stroke antara lain adalah: 

a. Angiografi 

Arteriografi dilakukan untuk memperlihatkan penyebab dan letak 

gangguan. Suatu kateter dimasukkan dengan tuntunan fluoroskopi dari 

arteria femoralis di daerah inguinal menuju arterial, yang sesuai 

kemudian zat warna disuntikkan. 

b.  CT-Scan 

CT-scan dapat menunjukkan adanya hematoma, infark dan perdarahan 

c. EEG (Elektro Encephalogram) 

Dapat menunjukkan lokasi perdarahan, gelombang delta lebih lambat 

di daerah yang mengalami gangguan 

d. Pungsi Lumbal 

Menunjukan adanya tekanan normal, Tekanan meningkat dan cairan 

yang mengandung darah menunjukan adanya perdarahan 

e. MRI : Menunjukan daerah yang mengalami infark, hemoragik 

f. Ultrasonografi Dopler : Mengidentifikasi penyakit arteriovena 

g. Sinar X Tengkorak : Menggambarkan perubahan kelenjar lempeng 

pineal 

(Harsono, 2003). 
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6.  Komplikasi 

Komplikasi utama pada stroke menurut Smeltzer C. Suzanne, 2002 yaitu : 

a. Hipoksia Serebral 

b. Penurunan darah serebral 

c. Luasnya area cedera 

 

7.  Penatalaksanaan 

a. Perawatan umum stroke 

1) Penatalaksanaan awal selama fase akut dan mempertahankan fungsi 

tubuh 

Mengenai penatalaksanaan umum stroke, konsensus nasional 

pengelolaan stroke di Indonesia, 2001 mengemukakan hal-hal 

berikut: 

a) Bebaskan jalan nafas dan usahakan ventilasi adekuat, bila perlu 

berikan oksigen 0-2 L/menit sampai ada hasil gas darah. 

b) Kandung kemih yang penuh dikosongkan, sebaiknya dengan 

kateterisasi intermiten. 

2) Penatalaksanaan tekanan darah dilakukan secara khusus. 

Asia Pacific Consensus on Stroke Manajement, 2001, 

mengemukakan bahwa peningkatan tekanan darah yang sedang 

tidak boleh diobati pada fase akut stroke iskemik. Konsensus 

nasional pengelolaan stroke di Indonesia, 2002, mengemukakan 

bahwa tekanan darah diturunkan pada stroke iskemik akut bila 

terdapat salah satu hal berikut : 

a) Tekanan sistolik > 220 mmHg pada dua kali pengukuran selang 

30 menit. 

b) Tekanan diastolik > 120 mmHg pada dua kali pengukuran 

selang 30 menit. 

c) Tekanan darah arterial rata-rata > 130-140 mmHg pada dua kali 

pengukuran selang 30 menit. 

d)  Disertai infark miokard akut/ gagal jantung atau ginjal akut. 

Pada umumnya peningkatan tekanan darah pada fase akut 

stroke diakibatkan oleh: 

 Stress daripada stroke 

 Jawaban fisiologis dari otak terhadap keadaan hipoksia 

 Tekanan intrakranial yang meninggi. 

 Kandung kencing yang penuh 
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 Rasa nyeri. 

Tekanan darah dapat berkurang bila penderita dipindahkan ke 

tempat yang tenang, kandung kemih dikosongkan, rasa nyeri 

dihilangkan, dan bila penderita dibiarkan beristirahat. 

e) Hiperglikemia atau hipoglikemia harus dikoreksi. 

Keadaan hiperglikemia dapat dijumpai pada fase akut stroke, 

disebabkan oleh stres dan peningkatan kadar katekholamin di 

dalam serum. Dari percobaan pada hewan dan pengalaman 

klinik diketahui bahwa kadar glukosa darah yang meningkat 

memperbesar ukuran infark. Oleh karena itu, kadar glukosa 

yang melebihi 200 mg/ dl harus diturunkan dengan pemberian 

suntikan subkutan insulin. 

Konsensus nasional pengelolaan stroke di Indonesia 

mengemukakan bahwa hiperglikemia ( >250 mg% ) harus 

dikoreksi sampai batas gula darah sewaktu sekitar 150 mg% 

dengan insulin intravena secara drips kontinyu selama 2-3 hari 

pertama. Hipoglikemia harus diatasi segera dengan 

memberikan dekstrose 40% intravena sampai normal dan 

diobati penyebabnya. 

f) Suhu tubuh harus dipertahankan normal. 

Suhu yang meningkat harus dicegah, misalnya dengan obat 

antipiretik atau kompres. Pada penderita iskemik otak, 

penurunan suhu sedikit saja, misalnya 2-3 derajat celsius, 

sampai tingkat 33ºC atau 34 °C memberi perlindungan pada 

otak. Selain itu, pembentukan oxygen free radicals dapat 

meningkat pada keadaan hipertermia. Hipotermia ringan 

sampai sedang mempunyai efek baik, selama kurun waktu 2-3 

jam sejak stroke terjadi, dengan memperlebar jendela 

kesempatan untuk pemberian obat terapeutik. 

g) Nutrisi peroral hanya boleh diberikan setelah hasil tes fungsi 

menelan baik, bila terdapat gangguan menelan atau penderita 

dengan kesadaran menurun, dianjurkan melalui pipa 

nasogastrik. 

h) Keseimbangan cairan dan elektrolit dipertahankan. Pemberian 

cairan intravena berupa cairan kristaloid atau koloid, hindari 

yang mengandung glukosa murni atau hipotonik. 
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i) Bila ada dugaan trombosis vena dalam, diberikan heparin dosis 

rendah subkutan, bila tidak ada kontra indikasi. 

Terapi farmakologi yang dapat diberikan pada pasien stroke : 

a) Antikoagulasi dapat diberikan pada stroke non haemoragic, diberikan 

sdalam 24 jam sejak serangan gejala-gejala dan diberikan secara 

intravena. 

b) Obat antipletelet, obat ini untuk mengurangi pelekatan platelet. Obat 

ini kontraindikasi pada stroke haemorhagik. 

c) Bloker kalsium untuk mengobati vasospasme serebral, obat ini 

merilekskan otot polos pembuluh darah. 

d) Trental dapat digunakan untuk meningkatkan aliran darah kapiler 

mikrosirkulasi, sehingga meningkatkan perfusi dan oksigenasi ke 

jaringan otak yang mengalami iskemik. 
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BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

A. Pengkajian 

I. Data Umum 

1. Nama Keluarga (KK)  :   Tn. Z 

2. Umur    :   70 tahun 

3. Alamat dan telephone  :   Jl. Berok no.xxx 

4. Komposisi   : 

No Nama Gender Hub dgn KK TTI/Umur Pendidikan 

1 

2 

Ny. R 

Tn. B 

Pr 

Lk 

Istri 

Anak 

66 tahun 

30 tahun 

Tamat SD 

Tamat SMA 

 Genogram : 
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Keterangan : 

5. Tipe Keluarga  

Kelurga Tn. Z merupakan tipe keluarga inti, karena Tn. Z tinggal  dalam satu 

rumah dengan istri dan satu anak laki- lakinya yang berusia 30 tahun. 

6. Suku 

Tn. Z mengatakan  bahwa ia memiliki suku minang yaitu jambak. Tn. Z 

berkomunikasi dengan bahasa minang dalam kehidupan sehari- harinya. 

7. Agama 

Semua anggota keluarga Tn. Z beragama islam dan taat dalam menjalankan 

ibadahnya. Namun sejak sakit istri Tn. Z hanya dapat shalat duduk karena 

Ny.R mengalami kelumpuhan anggota gerak sebelah kanan. 

8. Status Sosek Keluarga 

Keluarga Tn. Z ini termasuk keluarga dengan golongan ekonomi rendah, 

dimana penghasilan Tn. Z perbulan yaitu Rp 800.000,00 hasil dari kuli 

bangunan. Kadang-kadang anak Tn. Z mengirimkan uang sebesar Rp 50.000- 

Rp 100.000 perbulan. 

9. Aktivitas Rekreasi Keluarga 

Aktivitas rekreasi yang dilakukan keluarga Tn. Z yaitu nonton TV bersama 

istri dan anaknya, makan bersama sehari sekali pada malam  hari. 

 

II.  Riwayat & Tahap Perkembangan Keluarga 

10. Tahap perkembangan keluarga saat ini 

Pada tahap ini keluarga Tn. Z berada pada tahap keluarga dengan tahapan 

lansia, saat ini Tn. Z tinggal bersama istri dan anak bungsunya yang belum 

menikah. 

11. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

Pada saat ini Tn. Z ingin melihat anak bungsunya menikah, mengingat usia 

dari Tn. Z yang semakin bertambah. 
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12. Riwayat keluarga inti 

a. Ny. R nmengatakan bahwa mengalami kelumpuhan pada anggota gerak 

sebelah kanan sejak terkena stroke kurang lebih 1 tahun yang lalu. Untuk 

memenuhi kebutuhan sehari- harinya Ny. R di bantu oleh suami dan 

anaknya. 

b. Tn. Z dan Tn. B tidak memiliki penyakit menular dan masalah kesehatan 

yang serius. 

13. Riwayat keluarga sebelumnya 

Ny. R mengatakan bahwa orang tua laki- lakinya memiliki riwayat 

penyakit hipertensi. 

III. Lingkungan 

14. Karakteristik rumah 

Rumah yang dimiliki Tn. Z belum siap yang terdiri dari 3 kamar. Kamar 

mandi digabung dengan dapur. Rumah Tn. Z berlantai semen dan dinding 

rumah Tn. Z belum dicat, 1 kamar rusak karena gempa dan sampai saat ini 

belum diperbaiki karena masalah biaya. Ruang tamu Tn. Z hanya terdiri 

dari 1 perangkat kursi tamu yang sudah lapuk. Ruang tamu digabung 

dengan ruang makan yang terdapat rak piring, sebuah lemari dan meja 

kayu. Di kamar mandi terdapat sumur. Tn. Z mengkonsumsi air sumur 

yang telah dimasak untuk minum.  

Lingkungan rumah dan keadaan rumah agak kotor karena Ny.R 

mengalami kesulitan untuk membersihkannya. Pencahayaan rumah cukup, 

cahaya matahari cukup menerangi rumah. 

15. Karakteristik tetangga dan komunitas RW 

Hubungan Tn. Z dengan tetangga disekitar rumah cukup baik, Tipe 

komunitas bersifat heterogen umumnya bersuku minang. 

16. Mobilitas geografis keluarga 

Keluarga Tn. Z menetap di padang dan jawa , rumah yang ditempeti Tn. Z 

tidak berpindah–pindah dari awal berkeluarga sampai saat ini Tn. Z 

bertempat tinggal dirumah yang ditempatinya saat ini. 

17. Perkumpulan keluarga & interaksi dengan masyarakat 
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Tn. Z dengan anak–anaknya jarang sekali berkumpul bersama–sama 

karena satu orang anak Tn. Z tinggal di Jawa. Namun, anak keduanya 

sering menjenguk Tn. Z dan pada sore harinya kembali kerumahnya yang 

juga berada di padang. Tn. Z tidak pernah ikut dalam kegiatan 

dilingkungannya karena sibuk bekerja untuk mencari nafkah. 

 

18. Sistem pendukungan keluarga 

Tn. Z mempunyai 1 orang anak tidak jauh tempat tinggalnya, dan sering 

membantu Ny.R  

 

IV. Struktur Keluarga 

19. Pola komunikasi keluarga 

Kelurga Tn. Z mempunyai pola komunikasi yang kurang baik, Namun 

ketika ada masalah Tn. Z hanya berkomunikasi dengan Tn. B. Karena Tn. 

Z tidak ingin menambah beban istrinya yang sedang sakit 

20. Struktur kekuatan keluarga 

Jika Tn. Z mempunyai masalah kadang–kadang Tn. Z bicara dengan Tn.B. 

Kadang–kadang pengambilan keputusan dibantu oleh Tn.B 

21. Struktur peran 

Tn. Z adalah kepala keluarga bekerja sebagai kuli bangunan, Tn. Z 

tingggal bersama istri dan anak bungsunya yang belum menikah. Istri Tn. 

Z menderita penyakit stroke sejak satu tahun yang lalu. Walaupun 

demikian peran Ny. R tidak diabaikan begitu saja.  

22. Nilai dan normal budaya 

Menurut Tn. Z mereka menjunjung tinggi nilai atau norma-norma 

keluarga yang diyakini yaitu agama islam dengan menerapkan aturan-

aturannya serta saat beribadah. Nilai agama dan norma budaya yang 

diterapkan Tn. Z tidak ada yang bertentangan dengan kesehatan. 

 

V. Fungsi Keluarga 

23. Fungsi afektif 

Semua anggota keluarga Tn. Z saling mendukung, menyayangi dan 

menghormati antara anggota keluarganya dan saling membantu, dilihat 

dari pehatian anak yang tinggal di padang yang sering mengunjungi. 

24. Fungsi sosialisasi 

Tn. Z mengatakan interaksi antar anggota keluarga baik, Tn. Z 

mengatakan berusaha untuk mengikuti aturan atau norma yang ada 
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dimasyarakat sehingga dapat menyesuaikan dengan masyarakat 

sekitarnya. 

 

 

 

 

25. Fungsi perawatan keluarga  

a. Kemampuan mengenal masalah kesehatan, Tn. Z mengatakan cuma 

sedikit mengetahui tentang tanda dan gejala dari penyakit Ny.R. 

b. Keluarga Tn. Z kurang mampu mengambil keputusan untuk melakukan 

tindakan–tindakan, Tn. Z mengatakan jika berobat mengalami masalah 

biaya. 

c. Keluarga kurang mampu melakukan perawatan terhadap anggota keluarga 

yang sakit. 

d. Keluarga kurang mampu memelihara (memodifikasi lingkungan rumah 

yang sehat  karena kurangnya sarana dalam rumah klien). 

e. Keluarga kurang mampu menggunakan pelayanan kesehatan , keluarga 

Tn. Z mengatakan jika sakit ia mencoba dahulu obat tradisional. 

 

VI. Stres dan Koping Keluarga 

26. Stressor jangka pendek 

Tn. Z mengatakan saat ini memikirkan masalah kesehatan yang terjadi pada 

istrinya. 

27. Stressor jangka panjang 

Keluarga mengatakan jika ada uang Ny.R akan dibawa berobat lebih lanjut 

sehingga sembuh total dan tidak susah berjalan lagi sehingga dapat melakukan 

aktivitas seperti sebelum sakit. 

28. Kemampuan keluarga berespon terhadap masalah 

Keluarga selalu memberikan dorongan dan semangat pada anggota keluarga 

yang memiliki masalah terutama Ny. R. 

29. Strategi koping yang digunakan 

Bila ada anggota keluarga yang sakit maka hal pertama yang dilakukan adalah 

membawa ke pengobatan alternative dan bila ada suatu masalah maka anak 

Tn. Z yang membantu menyelesaikan masalah. 

30.  Strategi adaptasi disfungsional 

Bila Tn. Z salah maka Ny. R dan Tn. B meningatkan Tn. Z, begitu juga 

sebaliknya, mereka dalam keluarga saling menghargai. 
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VII. Harapan Keluarga 

Tn.Z dan keluarga bersangat berharap agar Ny.R cepat sembuh dari 

penyakitnya dan berjalan lagi sehingga dapat melakukan aktivitas kembali. 

 

 

B. ANALISA DATA 

 Nama : Ny.R 

Umur : 70 Tahun 

No Data Masalah Etiologi 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO : 

 TD  Ny. R : 150/100 mmHg 

 Pemeriksaan kekuatan 

motorik     

3333 5555 

3333 5555 

 Klien terlihat berjalan dengan 

bantuan tongkat 

 

 DS : 

 Ny.R mengatakan mengalami 

stroke sejak 1 tahun yang 

lalu, pada saat terkena stroke 

klien mengalami pelo saat 

berbicara, mulut mencong 

dan anggota gerak sebelah 

kanan mengalami kelemahan 

 Pada saat mengalami 

serangan stroke tersebut Tn. 

Z membawa Ny. R ke 

pengobatan alternatif terlebih 

dahulu sebelum ke rumah 

sakit 

 

Perubahan 

pemeliharaan 

kesehatan pada 

Ny.R di keluarga 

Ny.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketidakmampuan 

keluarga mengenal 

masalah kesehatan 

2. DO : Resiko cidera pada Ketidakmampuan 
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 Anggota gerak sebelah kanan  

Ny. R mengalami kelemahan 

 Ny. R menggunakan tongkat 

untuk berjalan 

 Atap di dapur rumah klien 

terlihat bocor ketika hujan 

akan membuat lantai dapur 

licin 

DS :  

 Tn. Z mengatakan atap 

rumah bocor jadi ketika 

hujan lantai di dapur menjadi 

basah dan licin 

 

Ny.R di keluarga 

Tn. Z 

keluarga dalam 

mengatur dan 

memodifikasi 

lingkungan yang dapat 

menyebabkan cidera 

pada keluarga Tn. Z 

khususnya Ny. R 

 

 

C. Diagnosa Keperawatan 

1. Perubahan pemeliharaan kesehatan pada Ny.R di keluarga Ny.R berhubungan 

dengan Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. 

2. Resiko cidera pada Ny.R di keluarga Tn.Z berhubungan dengan 

Ketidakmampuan keluarga dalam mengatur dan memodifikasi lingkungan 

yang dapat menyebabkan cidera pada keluarga Tn. Z khususnya Ny.R. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kelompok lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun 

ke atas yang sudah mengalami proses penuaan dan penurunan fungsi organ 

tubuhnya. Usia lanjut merupakan tahap akhir dari siklus hidup manusia, yaitu 

bagian dari proses kehidupan yang tak dapat dihindarkan dan akan di alami oleh 

setiap individu. Pada tahap ini individu mengalami banyak perubahan baik secara 

fisik maupun mental, khususnya kemunduran dalam berbagai fungsi dan 

kemampuan yang pernah dimilikinya. 

Dengan bertambahnya usia maka permasalahan kesehatan yang terjadi 

akan semakin kompleks. Salah satu penyakit yang sering dialami oleh lansia 

adalah stroke. Usia merupakan faktor resiko yang paling penting bagi semua jenis 

stroke. Oleh karena itu, maka keluarga harus mengetahui bagaimana cara 

mencegah agar lansia tidak terkena penyakit stroke dan dapat mengatasi serta 

memberikan asuhan keperawatan pada lansia dengan penyakit stroke. 

B. Saran 

1. Keluarga harus mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit 

stroke pada lansia. 

2. Keluarga harus tahu bagaimana cara mengatasi dan menjaga lansia yang 

terkena penyakit stroke. 

 

 


