
 

7 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep CVA 

2.1.1 Pengertian CVA 

  CVA (Cerebro Vascular Accident) merupakan suatu keadaan yang 

timbul karena gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan 

terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan seseorang 

menderita kelumpuhan bahkan kematian. Sedangkan Rosjidi, Cholic H dan 

Nurhidayat (2009) mendefinisikan CVA sebagai gangguan fungsi saraf yang 

disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak yang dapat timbul mendadak 

secara cepat dengan gejala atau tanda yang sesuai dengan daerah yang 

terganggu sebelumnya, tanpa peringatan dan dapat sembuh dengan sempurna, 

sembuh dengan kecacatan, atau kematian akibat gangguan aliran darah ke 

otak karena perdarahan ataupun non perdarahan. 

  CVA atau gangguan peredaran darah otak (GPDO) merupakan 

penyakit neurologis yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat 

dan tepat. Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak 

yang disebabkan karena tejadinya gangguan peredaran darah otak dan bisa 

terjadi pada siapa saja dan kapan saja (Muttaqin, 2008). 

 

 

 

 



8 
 

 
 

2.1.2 Etiologi 

Menurut Pudiastuti (2011), CVA biasanya disebabkan dari salah satu keadaan 

di bawah ini diantaranya: 

1. Thrombosis Cerebral 

Thrombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi 

sehingga menyebabkan iskemi jaringan otak dan dapat menimbulkan odema 

dan kongesti di sekitarnya. Thrombosis biasanya terjadi pada orang tua yang 

sedang tidur atau bangun tidur. Hal ini dapat terjadi karena penurunan 

aktivitas simpatis dan penurunan tekanan darah yang dapat menyebabkan 

iskemi serebral. Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan thrombosis 

otak antara lain : 

a. Aterosklerosis adalah mengerasnya pembuluh darah serta 

berkurangnya kelenturan atau elastisitas dinding pembuluh darah. 

b. Hyperkoagulasi pada polysitemia, darah bertambah kental, peningkatan 

viskositas/ hematocrit meningkat yang dapat melambatkan aliran darah 

otak. 

c. Arteritis (radang pada arteri) 

2. Emboli 

Emboli serebral merupakan sumbatan pembuluh darah otak oleh 

bekuan darah, lemak dan udara. Pada umumnya emboli berasal dari 

thrombus di jantung yang terlepas dan menyumbat system arteri serebral. 

Emboli berlangsung cepat dan tanda gejala timbul kurang dari 10-30 detik. 

Beberapa keadaan yang dapat menimbulkan emboli antara lain : 

a. Katup jantung yang rusak akibat RHD (Rheumatik Heart Disease). 



9 
 

 
 

b. Infark mikard 

c. Fibrilasi, keadaan aritmia menyebabkan berbagai bentuk pengosongan 

ventrikel sehingga darah terbentuk gumpalan kecil dan sewaktu-waktu 

kosong sama sekali dengan mengeluarkan embolus kecil 

d. Endokarditis oleh bakteri dan non bakteri, menyebabkan terbentuknya 

gumpalan pada endocardium. 

3. Hemoragik 

Perdarahan intracranial termasuk perdarahan dalam ruang 

subarachnoid atau kedalam jaringan otak sendiri. Perdarahan ini dapat 

terjadi karena arterosklerosis dan hipertensi. Akibat pecahnya pembuluh 

darah otak menyebabkan perembesan darah kedalam parenkim otak yang 

dapat mengakibatkan penekanan, pergeseran dan pemisahan jaringan otak 

yang berdekatan, sehingga otak akan membengkak, jaringan otak tertekan 

sehingga terjadi infark otak, odema, dan herniasi otak.  

4. Hipoksia umum 

Beberapa penyebab yang berhubungan dengan hipoksia umum 

adalah hipertensi yang parah, henti jantung-paru, penurunan curah jantung 

akibat aritmia. 

5. Hipoksia setempat 

Beberapa penyebab yang berhubungan dengan hiposia setempat 

adalah spasme arteri serebral yang disertai dengan subaraknoid dan 

vasokontriksi arteri otak disertai sakit kepala ringan.  
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2.1.3 Faktor Resiko CVA 

 Terdapat sejumlah faktor yang dapat memicu terjadinya stroke. Menurut 

Utami (2009), ada dua jenis faktor resiko stroke yaitu : 

1. Faktor resiko stroke yang tidak dapat dirubah 

a. Usia 

Stroke dapat menyerang segala usia, tetapi semakin tua usia 

seseorang maka semakin besar kemungkinan orang tersebut terserang 

stroke. 

b. Jenis kelamin 

Laki-laki dua kali lebih beresiko daripada perempuan, tetapi 

jumlah perempuan yang meniggal akibat stroke lebih banyak. 

c. Riwayat keluarga 

Keluarga dengan riwayat anggota keluarga pernah mengaalami 

stroke beresiko lebih besar daripada keluarga tanpa riwayat stroke. 

d. Ras 

Ras Afrika-Amerika mempunyai resiko tingi mengalami 

kematian dan kecacatan akibat stroke  dibandingkan dengan ras kulit 

putih. 

2. Faktor resiko stroke yang dapat dirubah 

a. Tekanan darah tinggi 

Tekanan darah tinggi merupakan factor resiko utama penyebab 

stroke. Pada keadaan ini terjadi peningkatan curah jantung disebabkan 

oleh peningkatan volum cairan dan peningkatan kontraksi jantung. 
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Peningkatan pertahanan perifer disebabkan oleh vasokontriksi atau 

hipertropi struktural dari dinding pembuluh darah. 

b. Merokok 

Merokok dapat mengakibatkan rusaknya pembuluh darah dan 

peningkatan plak pada dinding pembuluh darah yang dapat menghambat 

sirkulasi darah. Nikotin dari rokok dapat meningkatkan tekanan darah. 

c. Diabetes melitus 

Penyakit diabetes mellitus dapat mempercepat timbulnya plak 

pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan resiko terjadinya 

stroke iskemik. Penderita diabetes cenderung menderita obesitas. 

Obesitas dapat mengakibatkan hipertensi dan tingginya kadar 

kolesterol, di mana keduanya merupakan faktor resiko stroke. 

d. Obesitas 

Peningkatan berat badan dapat meningkatkan resiko stroke. 

Obesitas juga dapat menimbulkan faktor resiko lainnya seperti tekanan 

darah tinggi, tingginya kolesterol jahat, dan kadar gula darah. 

e. Penyakit pada arteri karotis dan arteri lainnya 

Pembuluh darah arteri karotis merupakan pembuluh darah utama 

yang membawa darah ke otak dan leher. Rusaknya pembuluh darah 

karotis akibat lemak menimbulkan plak pada dinding arteri sehingga 

menghalangi alirah darah arteri. 

f. Kurangnya aktivitas fisik 

Latihan penting untuk mengontrol faktor resiko stroke, seperti 

berat badan, tekanan darah, kolesterol, dan kadar gula darah. 
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g. Alkohol, kopi, dan penggunaan obat-obatan 

Minum alkohol lebih dari satu gelas pada pria dan lebih dua gelas 

pada pria dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Selain itu, 

minum tiga gelas kopi sehari dapat menigkatkan tekanan darah dan 

resiko stroke. Penggunaan obat-obatan  seperti kokain dan amphetamine 

merupakan  resiko terbesar terjadinya stroke pada dewasa muda. 

h. Dislipidemia 

Kadar kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) dan kolesterol 

total yang tinggi meningkatkan resiko stroke sampai dua kali lipat. 

i. Stress 

Penelitian menunjukkan hubungan antara stress dengan 

mempersempit pembuluh darah karotis. 

j. Estrogen 

Pemakaian pil KB atau Hormone Replacement Therapy (HRT) 

yang mengandung estrogen dapat mengubah kemampuan 

penggumpalan darah yang dapat mengakibatkan stroke. 

2.1.4 Klasifikasi 

 Menurut Digiulio (2014), klasifikasi stroke dibedakan menjadi 2 yaitu : 

1. Stroke Hemoragik adalah disfungsi neurologis fokal  yang akut dan 

disebabkan oleh perdarahan primer subtansi otak yang  terjadi secara 

spontan bukan oleh karena trauma kapitis, disebabkan oleh karena 

pecahnya pembuluh arteri vena, dan kapiler. Perdarahan otak dibagi dua 

yaitu : 
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 a. Perdarahan Intraserebral 

Gejalanya tidak jelas kecuali nyeri kepala hebat karena hipertensi, 

serangan terjadi pada siang hari, saat beraktivitas, dan emosi atau 

marah. Mual atau muntah pada permulaan serangan. Hemiparesis atau 

hemiplegic terjadi sejak awal serangan serta penurunan kesadaran 

dengan cepat dan menjadi koma (65% terjadi kurang dari setengah 

jam sampai dua jam ;<2% terjadi setelah 2 jam- 19 hari). 

b. Perdarahan subarachnoid 

Gejala nyeri kepala hebat dan mendadak, kesadaran sering 

terganggu dan sangat bervariasi, ada gejala atau tanda meningeal, 

papill edema terjadi bila ada perdarahan subarachnoid karena 

pecahnya aneurisma pada arteri komunikan arterior atau arteriakrotis 

interna. 

2. Stroke Non Hemoragik/Iskemik 

Biasanya terjadi saat setelah lama beristirahat, baru bangun tidur, 

atau dipagi hari. Tidak terjadi perdarahan namun terjadii iskemia yang 

menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder 

serta kesadaran umumnya baik.  

Perjalanan penyakit/stadium. 

a  TIA (Transient Ischaemic Attack) 

Gangguan neurologis lokal yang terjadi selama beberapa menit 

dan beberapa jam dan gejala yang timbul akan hilang dengan 

spontan dan sempurna dalam waktu kurang dari 24 jam. 
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b  Stroke in evolusi 

Stroke yang masih terjadi terus sehingga gagangguan neurologis 

semakin berat/ buruk dan berlangsung selama 24 jam/ beberapa 

hari. 

c  Stroke komplit 

Gangguan neurologis yang  timbul sudah menetap,  dapat diawali 

oleh serangan TIA berulang. 

2.1.5 Patofisiologi 

Sebagian besar stroke merupakan jenis iskemik dan terjadi karena 

okulasi arteri serebri oleh thrombosis atau emboli yang berkaitan dengan 

arterosklerosis. Thrombosis yaitu penyebab stroke yang paling sering 

dijumpai, biasanya terjadi pada lansia. Faktor resiko stroke meliputi 

hipertensi, penyakit jantung, diabetes melitus, hiperlipidemia, dan riwayat 

serangan iskemik sepintas yang disebut TIA (Transient Ischaemic Attack). 

Serangan TIA dapat berlangsung beberapa menit hingga 24 jam dan biasanya 

pulih tanpa kerusakan permanen. Keadaan ini disebabkan oleh mikroemboli 

yang menimbulkan gangguan sementara pada percabangan distal pembuluh 

darah serebral yang kecil dan diikuti oleh pemulihan ke fungsi yang normal; 

TIA merupakan tanda peringatan akan timbulnya thrombosis. Emboli dapat 

terjadi pada segala usia, khususnya padapasien penyakit jantung fibrilasi 

atrial, penyakit katub jantung, atau sesudah pembedahan jantung terbuka. 

Pada aterosklerosis, mula-mula terbentuk daerah berlemak yang 

berwarna kuning pada permukaan interna arteri. Seiring waktu, terbentuknya 
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plak fibrosis (ateroma) dilokasi yang terbatas, seperti ditempat percabangan 

arteri dan bifurkasio aarteri ekstraserebral yang berlawanan. Thrombosis 

selanjutnya melekat pada permukaan plak (agegrasi) dan bersama dengan 

fibrin, pelekatan trombosit secara perlahan memperbesar ukuran plak 

sehingga terbentuk thrombus. Dalam pembuluh arteri yang lebih kecil 

membrane hialin-lipid terbentuk pada dinding pembuluh darah. Pada kedua 

kasus tersebut, lumen pembuluh darah serebral atau ekstraserebral, seperti 

arteri karotis menjadi sempit. Pada emboli, seperti thrombus atau material lain 

seperti tumor, lemak atau bakteri akan terlepas dan terbawa darah hingga 

terperangkap dalam pembuluh darah distal. Emboli septik dapat 

menyebabkan pembentukan aneurisma serebral (mikotik), yang selanjutnya 

diikuti oleh rupture pembuluh darah dan perdarahan. 

Penyempitan atau oklusi pembuluh arteri serebral mengakibatkan 

berkurangnya aliran darah serebral ke daerah yang biasanya disuplai oleh 

pembuluh darah yang terkena dan pengurangan aliran darah ini menetukan 

keparahan cidera pada otak. Iskemia setempat dan infark irreversible didaerah 

jaringan otak yang disuplai oleh pembuluh arteri yang terkena akan terjadi 

jika aliran darah tidak dipulihkan. 

Kekurangan oksigen dan pemecahan glukosa menyebabkan neuron 

mengalami asidosis. Aktivitas elektrik neuron terganggu karena natrium 

klorida dan air masuk kedalam sel saraf dan kalium meninggalkan sel saraf 

sehingga terjadi odema otak setempat. Masuknya kalisum akan memicu 

serangkaian reaksi sel memproduksi radikal bebas sehingga terjadi 

peroksidasi lipid dan pengrusakan membrane sel. Neuron akan mengerut dan 
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mati serta respon inflamasi terpicu. Sel fagosit mengabsorbsi jaringan 

nekrotik dan seiring waktu jaringan nekrotik diganti jaringan parut. 

Meskipun jarang terjadi perdarahan yang disebabkan oleh ruptur 

pembuluh arteri serebral merupakan penyebab kematian akibat stroke yang 

sering ditemukan dan dapat terjadi pada segala usia. Penyakit hipertensi atau 

ruptur aneurisma serebral merupakan penyebab umum strok jenis ini. 

Penyebab lain meliputi perdarahan dari malformasi arteriovena, tumor otak, 

dan hipertensi yang disebabkan oleh obat, seperti yang terjadi pada beberapa 

jenis obat amfetamin. 

Stroke hemoragik menyebabkan berkurangnya suplai darah ke daerah 

otak yang dialiri oleh pembuluh arteri yang terkena. Darah dipaksa masuk 

kedalam jaringan otak di sekitarnya sehingga terbentuk hematoma yang 

menyebabkan pergeseran dan kompresi jaringan (parenkim) disebelahnya. 

Keadaan ini mengakibatkan iskemia setempat, zona edema serebral disekitar 

hematoma dan peningkatan tekanan intracranial serta kemingkinan herniasi 

otak. Ketika aneurisma serebral pecah, darah memasuki ruang subarachnoid 

dan menyebabkan tanda dan gejala iritasi meningen. Iskemia serebral 

selanjutnya dapat terjadi dalam waktu 4-7 hari sesudah perdarahan awal 

akibat spasme pembuluh arteri serebral (Esther, 2009). 
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2.1.6 Pathway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pohon Masalah Pasien CVA dengan Masalah Keperawatan Hambatan 
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2.1.7 Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis menurut Batticaca (2008) antara lain : 

1. Gejala klinis pada stroke hemoragik berupa : 

Deficit neurologis mendadak, didahului gejala prodromal yang terjadi 

pada saat istirahat atau bangun pagi, kadang tidak terjadi penurunan 

kesadaran, terjadi terutama pada usia >50 tahun Gejala neurologis 

yang timbul tergantung pada berat ringannya  gangguan pembuluh 

darah dan lokasinya. 

2. Gejala klinis pada stroke akut berupa : 

Gangguan sensabilitas pada anggota badan (gangguan hemisensorik), 

perubahan mendadak pada status mental (konfusi, derilium, letargi, 

stupor, atau koma). Afasia (tidak lancar atau tidak dapat bicara), 

disartria (bicara pelo atau cadel), ataksia (tungkai atau anggota badan 

tidak tepat pada sasaran), vertigo (mual dan muntah atau nyeri kepala)  

serta kelumpuhan wajah atau anggota badan (biasanya hemiparesis) 

yang timbul mendadak yang menyebabkan hambatan mobilitas fisik. 

Mobilitas atau mobilisasi merupakan kemampuan individu 

untuk bergerak secara bebas, dan teratur dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan aktivitas guna mempertahankan kesehatannya 

(A. aziz Alimul H, 2006). Mobilisasi adalah suatu kondisi dimana 

tubuh dapat melakukan kegiatan dengan bebas (Hasan, 2014). 

a. Menurut Hasan (2014) tujuan mobilisasi antara lain :  

1) Memenuhi kebutuhan dasar manusia 

2) Mencegah terjadinya trauma 
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3) Mempertahankan tingkat kesehatan 

4) Mempertahankan interaksi sosial dan peran sehari-hari 

5) Mencegah hilangnya kemampuan fungsi tubuh. 

b. Factor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi menurut Hidayat 

(2006) antara lain: 

1) Gaya hidup 

Gaya hidup seseorang sangat tergantung dari tingkat 

pendidikannya. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

akan di ikuti oleh perilaku yang dapat meningkatkan 

kesehatannya. Demikian halnya dengan pengetahuan 

kesehatan tentang mobilitas seseorang akan senantiasa 

melakukan mobilisasi dengan cara yang sehat. 

2) Proses penyakit dan injury 

Adanya penyakit tertentu yang di derita seseorang akan 

mempengaruhi mobilitasnya. Karena adanya nyeri mereka 

cenderung untuk bergerak lebih lamban. Ada kalanya pasien 

harus istirahat di tempat tidur karena menderita penyakit 

tertentu misalnya CVA yang berakibat kelumpuhan dan 

penyakit kardiovaskuler. 

3) Kebudayaan 

Kebudayaan dapat mempengaruhi pola dan sikap dalam 

melakukan aktivitas. Sebagai contoh, orang yang memiliki 

budaya sering berjalan jauh memiliki kemampuan mobilitas 

yang kuat, sebaliknya ada orang yang mengalami gangguan 
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mobilitas (sakit) karena adat dan budaya tertentu dilarang 

untuk beraktivitas. 

4) Tingkat energi 

Setiap orang mobilisasi jelas memerlukan tenaga atau 

energy, orang yang sakit akan berbeda mobilitasnya 

dibandingkan  dengan orang sehat. 

5) Usia dan status perkembangan 

Terdapat perbedaan kemampuan mobilitas pada tingkat 

usia yang berbeda. Hal ini dikarenakan kemampuan atau 

kematangan fungsi alat gerak sejalan dengan perkembangan 

usia. 

c. Jenis mobilisasi menurut Hidayat (2006) dibedakan menjadi 2 

yaitu : 

1) Mobilitas penuh 

Mobilitas penuh merupakan kemampuan seseorang 

untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat 

melakukan interaksi sosial dan melanjutkan peran sehari-

hari. Mobilitas penuh ini merupakan fungsi saraf motorik 

volunter dan sensorik untuk dapat mengontrol seluruh area 

tubuh seseorang. 

2) Mobilitas sebagian 

Mobilitas sebagian merupakan kemampuan seseorang 

untuk bergerak dengan batasan jelas dan tidak mampu 

bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan 
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saraf motorik pada area tubuhnya. Hal ini dapat dijumpai 

pada kasus cidera atau patah tulang dengan pemasangan 

traksi. Pasien paraplegi dapat mempengaruhi mobilitas 

sebagian pada ekstermitas bawah karena kehilangan control 

motorik dan sensorik. Mobilitas sebagian ini dibagi menjadi 

dua jenis yaitu : 

a) Mobilitas sebagian temporer 

Merupakan kemampuan individu untuk bergerak 

dengan batasan yang sifatnya sementara. Hal ini dapat 

disebabkan oleh trauma reversibel pada sistem 

muskuloskeletal. Contohnya adalah adanya dislokasi sendi 

dan tulang. 

b) Mobilitas sebagian permanen 

Merupakan kemampuan individu untuk bergerak 

dengan batasan yang sifatnya menetap. Hal tersebut 

disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversibel, 

contoh terjadinya hemiplegi karena stroke, paraplegi karena 

tulang belakang, poliomyelitis karena terganggunya sistem 

saraf motoric dan sensorik. 

d. Menurut Hasan (2014) mobilisasi pada pasien stroke berfungsi 

untuk mencegah kecacatan dan kelemahan otot, mobilisasi ini 

dinilai dari : 
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1) Range of Motion (ROM) 

Latihan gerak sendi aktif adalah klien menggunakan 

ototnya untuk melakukan gerakan sistematik, dngan rangkaian 

urutan selama atau setiap tahap. Latihan gerak sendi pasif 

adalah perawat menggerakkan anggota gerak dan 

memerintahkan keikutsertaan klien agar terjadi gerakan 

penuh. Latihan gerak sendi anggota gerak atas dan bawah 

adalah: 

a) Fleksi/ ekstensi 

Dukung lengan dengan pergelangan tangan dan 

siku, angkat lengan lurus melewati kepala klien, 

istirahatkan lengan terlentang diatas kepala di tempat 

tidur. 

b) Abduksi/ adduksi 

Dukung lengan di pergelangan tangan dngan 

telapak tangan dan siku dari tubuhnya klien, geser lengan 

menjauh menyamping dari badan, biarkan lengan berputar 

dan berbalik sehingga mencapai sudut 90 derajat dari 

bahu. 

c) Siku fleksi/ ekstensi 

Dukung siku dan pergelangan tangan, tekuk lengan 

klien sehingga lengan menyentuh ke bahu, luruskan 

lengan ke depan. 
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d) Pergelangan tangan 

Dukung pergelangan tangan dan tangan pasien dan 

jari-jari tangan dengan jari yang lain; tekuk pergelangan 

tangan ke depan dan menggenggam, tekuk pergelangan 

tangan ke belakang dan tegakkan jari-jari, gerakkan 

pergelangan tangan ke lateral. 

e) Jari fleksi/ esktensi 

Dukung tangan klien dengan memegang telapak 

tangan, tekuk semua jari sekali, luruskan semua jari sekali. 

f) Pinggul fleksi 

Dukung dari bawah lutut dan tumit klien, angkat 

lutut mengarah ke dada, tekuk pinggul sedapat mungkin, 

biarkan lutut menekuk sedikit atau dengan toleransi klien. 

g) Pinggul fleksi/ kekuatan 

Dukung dari bawah lutut dan tumit klien, 

mengangkat kaki klien diluruskan setinggi mungkin, 

pegang sampai hitngan ke lima. 

h) Lutut fleksi/ ekstensi 

Dukung kaki bila perlu tumit dari belakang lutut, 

tekuk setinggi 90 derajat dan luruskan lutut. 

i) Jari kaki fleksi/ ekstensi 

Dukung telapak kaki klien, tekuk semua jari 

menurun dan dorong semua jari ke belakang. 
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j) Tumit inverse/ eversi 

Dukung kaki klien di tempat tidur dengan satu 

tangan dan pegang telapak kaki dengan tangan yang lain, 

putar telapak kaki keluar, putar telapak kaki ke dalam. 

2) Latihan posisi tidur 

Sangat penting bagi pasien stroke untuk mengahabiskan 

waktu sedikit mungkin di tempat tidur. Meskipun demikian, 

jika ada kelumpuhan, sangat penting baginya untuk bergerak 

secara aman di tempat tidur dan mengganti posisi, tidak hanya 

untuk keamanan, tetapi juga untuk mengurangi resiko luka 

tekan atau thrombosis vena dalam (Cleese, 2010). Posisi 

pasien harus diubah setiap 2-3 jam berupa terlentang, miring 

sisi yang sehat dan miring sisi yang sakit. Pada waktu miring 

ke sisi yang sakit usashakan tidak lebih dari 20 menit 

(Mulyasih, 2003). Mobilisasi dini pasien tidur menurut 

(Mulyasih, 2003) yaitu : 

a) Berbaring terlentang 

Posisi kepala, leher, dan punggung harus lurus. 

Letakkan bantal dibawah lengan yang lumpuh secara hati-

hati, sehingga bahu terangkat keatas dengan lengan agak 

ditinggikan dan memutar ke arkea rah, siku dan 

pergelangan tangan agak ditinggikan. Letakkan pula 

bantal dibawah paha yang lumpuh dengan posisi agak 

memutar ke arah dalam, lutut agak ditekuk. 
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b) Miring ke sisi yang sehat 

Bahu yang lumpuh harus mengahadap ke depan, 

lengan yang lumpuh memeluk bantal dengan siku di 

luruskan. Kaki yang lumpuh diletakkan di depan, di 

bawah paha dan tungkai diganjal bantal, lutut ditekuk. 

c) Miring ke sisi yang lumpuh 

Lengan yang lumpuh mengahadap ke depan, 

pastikan bahwa bahu penderita tidak memutar secara 

berlebihan. Tungkai agak ditekuk, tungkai yang sehat 

menyilang diatas tungkai yang lumpuh dengan diganjal 

bantal.  

3) Latihan duduk 

Bangkit dari tidur menuju posisi duduk sulit dilakukan 

oleh pasien yang mengalami kelumpuhan pada salah satu sisi 

tubuhnya. Ketika akan bangun, posisikan tubuh pasien agar 

miring dengan sisi tubuh yang sehat berada dibawah. Perlahan 

angkat tubuh sementara itu tangan yang sehat memegang 

pinggir ranjang menopang tubuhnya hingga posis tegak. 

Keluarga hanya memberi kekuatan dengan memegangi 

punggung pasien hingga pasien telah duduk dalam posisi tegak 

(Lingga, 2013). Dalam posisi duduk, tubuh pasien sebaiknya 

tegak lurus. Jika pasien memang bisa duduk, jauh lebih baik 

jika ia duduk di kursi tegak berlengan daripada di tempat tidur. 
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4) Latihan turun dan bergerak dari tempat tidur ke kursi 

Meletakkan kursi atau kursi roda jika pasien 

menggunakannya di samping tempat tidur. Kursi atau kursi 

roda diletakkan sejajar dengan tempat tidur dan pada sisi yang 

tidak berpengaruh. Idealnya, ketinggian kasur memungkinkan 

kaki pasien diletakkan dilantai dengan nyaman ketika ia duduk 

di tempat tidur dan kursi seharusnya mempunyai ketinggian 

yang sama. Bantulah (keluarga) pasien untuk dapat berbaring 

ke sisi yang sehat. Mintalah padanya untuk mendorong dengan 

tangan yang sehat, sementara keluarga pendamping 

menggerakkan kaki kebagian ujung tempat tidur. Setelah 

pasien duduk di pinggir tempat tidur, berdirilah di depannya 

dengan lengan memeluk punggung pasien. Kaki dan lutut 

keluarga pendamping posisikan di depan kakinya yang 

lumpuh untuk mencegah ssepaya lututnya yang sakit tidak 

goncang. Membantu pasien berdiri dan untuk menumpukkan 

berat badannya pada kedua kaki, kemudian putar badannya 

supaya ia dapat duduk perlahan-lahan di kursi. Kemudian 

tekuk badannya pada bagian pinggang dan jaga jangan sampai 

jatuh kebelakang. Kemudian bantu ia berdiri untuk mengikuti 

prosedur yang diberikan dan akhirnya pindahkan badannya 

untuk duduk di kursi (Cleese, 2010). 
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5) Latihan berdiri 

Meletakkan kursi di samping pasien pada sisi yang kuat. 

Pasien harus meletakkan kedua telapak kakinya datar dilantai. 

Dengan tangan yang kuat bertumpu dilutut atau ranjang, 

pasien dapat mendorong tubunya ke posisi berdiri. Setelah 

berdiri pasien perlu menyeimbangkan kakinya terlebih dahulu 

sebelum menurunkan tubuhnya untuk duduk. Jika pasien 

terlalu lemah untuk melakukan ini, bantulah ia dengan 

memengang pinggangya, bukan pada tangannya yang lemah. 

Sangat penting untuk melatih setiap langkah: duduk, berdiri, 

dan pindah posisi sampai pasien sudah yakin untuk 

melakukannya sendiri (Vitahealth, 2006). 

6) Latihan berjalan 

Begitu pasien dapat bertumpu pada anggota badan 

yang sakit dan dapat menyeimbangkan diri, berjalan dengan 

bantuan menjadi mungkin. Ketika akhirnya ia berhasil 

melakukan langkah-langkah pertama tanpa bantuan, hal ini 

akan menambah rasa percaya diri dan meyakinkan dirinya 

bahwa ia akan mandiri pada akhirnya. Penting sekali untuk 

mempersiapkan rumah pasien terlebih dahulu. Tempatkan 

kursi-kursi yang nyaman di tempat-tempat strategis sehingga 

pasien dapat berjalan. 
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e. Menurut Carpenito (2000) indikasi dan kontraindikasi mobilisasi 

antara lain: 

Indikasi mobilisasi: 

1) Stroke atau penurunan tingkat kesadaran 

Rasional: Seorang pasien stroke mungkin mengalami 

kelumpuhan tangan, kaki dan muka, semuanya pada salah 

satu sisi.kelumpuhan tangan maupun kaki pada pasien stroke 

akan mempengaruhi kontraksi otot. 

2) Kelemahan otot 

Rasional: Kelemahan otot  mengakibatkan otot mudah lelah 

sehingga dengan dilakukan ROM kekuatan otot akan 

bertambah. 

3) Fase rehabilitasi fisik 

Rasional: pada penderita stroke thrombosis  dan emboli, jika 

tidak ada komplikasi lain mobilisasi dapat dimulai pada hari 

ke 2-3 setelah serangan stroke, sedangkan pada stroke 

iskemik dengan infark miokard mobilisasi dimulai setelah 

minggu ke-3, tetapi jika penderita segera menjadi stabil dan 

tidak didapatkan aritmia mobilisasi yang hati-hati dimulai 

pada hari ke-10. Sesuai juga dengan (Harsono, 1996; Reni 

Prima, 2012) mengemukakan bahwa program mobilisasi 

segera dijalankan aktif dimulai sesudah prosesnya stabil, 24-

72 jam sesudah serangan kecuali pada perdarahan. Tindakan 
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mobilisasi pada perdarahan dimulai 2-3 minggu sesudah 

serangan. 

4) Klien dengan tirah baring lama 

Rasional: ekstremitas yang tidak digerakkan dalam kurun 

waktu yang lama dapat mengakibatkan atrofi otot atau 

pengecilan massa otot karena otot tidak pernah diperguakan 

untuk beraktivitas. 

Kontraindikasi mobilisasi : 

1) Thrombus emboli dan keradangan pada pembuluh darah 

Rasional: dengan adanya peradangan pada pembuluh darah 

jika otot digerakkan akan memperparah dari peradangan 

tersebut karena pergerakan otot juga bisa menekan dari 

pembuluh darah tersebut. 

2) Kelainan sendi atau tulang 

Rasional: kelainan sendi ini jika digerakkan akan 

memperparah kelainan tersebut, karena sendi yang 

seharusnya diistirahatkan tetapi digerakkan. 

3) Klien fase imobilisasi karena kasus penyakit (jantung) 

Rasional: imobilisasi ini membuat proses penyembuhan 

penyakit semakan cepat, jika kita lakukan mobilisasi 

dikhawatirkan penyakit klien bertambah parah. 

4) Trauma baru dengan kemungkinan ada fraktur yang 

tersembunyi atau luka dalam. 
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Rasional: adanya trauma atau fraktur ini jika digerakkan pada 

tubuh mengakibatkan fraktur bertambah parah dan 

menimbulkan nyeri. 

5) Nyeri berat 

Rasional: dengan adanya nyeri yang berat ini, tindakan ROM 

bukan membuat seseorang berkurang nyerinya namum 

bertambah karena bagian tubuh yang mengalami nyeri berat 

perlu  imobilisasi. 

6) Sendi kaku atau tidak dapat bergerak 

Rasional: sendi yang kaku jika digerakkan dengan teknik 

ROM akan mengakibatkan rasa tidak nyaman pada klien 

berupa nyeri ringan, sedang maupun berat. 

Table 2.1 Nilai Kekuatan Otot 

Respon                                          Nilai 

Tidak dapat sedikitpun kontraksi otot,  0 

lumpuh total 

Terdapat sedikit kontraksi otot, namun 1 

tidak didapatkan gerakan pada  

persendian yang harus digerakkan oleh 

otot tersebut 

Didapatkan gerakan, tapi gerakan tidak 2 

mampu melawan gaya gravitasi 

Dapat mengadakan gerakan melawan 3 

gaya berat (gravitasi) 

Disamping dapat melawan gaya berat 4 

ia dapat pula mengatasi sedikit tahanan 

yang diberikan 

Tidak ada kelumpuhan (normal) 5 

Sumber: Debora (2013) 

 



31 
 

 
 

2.1.8 Komplikasi 

Menurut Pudiastuti (2011) pada pasien stroke yang berbaring lama 

dapat terjadi masalah fisik dan emosional diantaranya : 

1. Bekuan darah (trombosis) 

Mudah terbentuk pada kaku yang lumpuh menyebabkan 

penimbunan cairan, pembengkakan (odema) selain itu juga dapat 

menyebabkan embolisme paru yaitu sebuah bekuan yang terbentuk dalam 

satu arteri yang mengalirkan darah ke paru. 

2. Dekubitus 

Bagian tubuh yang sering mengalami memar adalah pinggul, pantat, 

sendi kaki dan tumit. Bila memar ini tidak dirawat dengan baik maka akan 

terjadi ulkus dekubitus dan infeksi. 

3. Pneumonia 

Pasien stroke tidak bisa batuk dan menelan dengan sempurna, hal ini 

menyebabkan cairan terkumpul di paru-paru dan selanjutnya 

menimbulkan pneumoni. 

4. Atrofi dan kontraktur (kekakuan sendi) 

Hal ini disebabkan karena kurang gerak dan immobilisasi. 

5. Depresi dan kecemasan 

Gangguan perasaan sering terjadi pada stroke dan menyebabkan 

reaksi emosional dan fisik yang tidak diinginkan karena terjadi perubahan 

dan kehilangan fungsi tubuh. 
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2.1.9 Pemeriksaan Diagnostik  

Menurut Batticaca (2008), pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan 

adalah : 

1. Angiografi serebral 

Membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik misalnya 

perdarahan arteriovena atau adanya rupture dan untuk mencari sumber  

perdarahan seperti aneurisma atau malformasi vaskuler. 

2. CT scan 

Memperlihatkan secara spesifik letak odema, posisi hematoma, adanya 

jaringan otak yang infark atau iskemia dan posisinya secara pasti. 

3. Lumbal Pungsi 

Tekanan yang mengangkat dan disertai bercak darah pada cairan lumbal 

menunjukkan adanya hemoragik pada subaraknoid atau perdarahan pada 

intracranial. 

4. MRI (Magnetic Imaging Resonance) 

Menentukan besar posisi/luas terjadinya perdarahan otak. Hasil 

pemeriksaan biasanya di dapatkan area yang mengalami lesi dan infark 

akibat hemoragik. 

5. USG Doppler 

Mengidentifikasi adanya penyakit arteriovena (masalah system arteri 

karotis). 

6. EEG 

Melihat masalah yang timbul dan dampak yang dari jaringan yang infark 

sehingga menurunnya impuls listrik dalam jaringan otak. 



33 
 

 
 

7. Sinar tengkorak 

Menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pienal daerah yang 

berlawanan dari masa yang meluas, klasifikasi karotis interna terdapat 

pada perdarahan subaraknoid (Battiaca, 2008). 

2.1.10 Penatalaksanaan Medis 

Penatalaksanaan medis menurut Tarwoto (2007) adalah : 

1. Penatalaksanaan umum 

a. Pada fase akut 

1) Pertahankan jalan napas, pemberian oksigen, penggunaan 

ventilator. 

2) Monitor peningkatan tekanan intrakranial 

3) Monitor fungsi pernapasan : analisa gas darah 

4) Monitor jantung dan tanda-tanda vital, pemeriksaan EKG 

5) Evaluasi status cairan dan elektrolit 

6) Kontrol kejang bila ada dengan pemberian antikonvulsan, dan 

cegah resiko injuri 

7) Lakukan pemasangan NGT untuk mengurangi kompresi lambung 

dan pemberian makanan 

8) Cegah emboli paru dan tromboplebitis dengan antikoagulan 

9) Monitor tanda-tanda neurologi seperti tingkat kesadaran, keadaan 

pupil, fungsi sensorik dan motorik, nervus kranial, dan reflek. 

b. Fase rehabilitasi 

1) Pertahankan nutrisi yang adekuat 

2) Program manajemen bladder dan bowel 
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3) Mempertahankan keseimbangan tubuh dengan rentang gerak 

sendi ROM (Range Of Motions) 

4) Pertahankan integritas kulit 

5) Pertahankan komunikasi yang efektif 

6) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

7) Persiapan pasien pulang 

c. Pembedahan 

Dilakukan jika perdarahan serebrum dimeter lebih dari 3 cm atau 

volume lebih dari 50 ml untuk dekompresi atau pemasangan 

pintasan ventrikulo-peritoneal bila ada hidrosefalus obstruktif akut. 

d. Terapi obat-obatan 

Terapi pengobatan tergantung jenis stroke : 

Stroke hemoraagik 

1) Antihipertensi : captopril, antagonis kalsium 

2) Diuretic   : manitol 20%, furosemide 

3) Antikonvulsan : fenitolin 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Pengkajian 

Menurut Tarwoto (2013) pengkajian perawatan pasien stroke meliputi: 

1. Identitas pasien 

Meliputi nama, umur (kebanyakan terjadi pada usia tua), jenis 

kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal 

dan jam MRS, nomor register, diagnose medis. 
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2. Keluhan utama 

Keluhan yang didapatkan biasanya gangguan motoric kelemahan 

anggota gerak sebelah kanan, bicara pelo, dan tidak dapat  

berkomunikasi, nyeri kepala, gangguan sensorik, kejang, penurunan 

kesadaran. 

3. Riwayat penyakit sekarang 

Serangan stroke infark biasanya didahului dengan serangan awal yang 

tidak disadari oleh pasien, biasanya ditemukan gejala awal sering 

kesemutan, rasa lemah pada salah satu anggota gerak. Pada serangan 

stroke hemoragik seringkali berlangsung sangat mendadak, pada saat 

pasien melakukan aktifitas. Biasanya terjadi nyeri kepala, mual, 

muntah bahkan kejang sampai tidak sadar, disamping gejala 

kelumpuhan separo bahkan atau gangguan fungsi otak yang lain. 

4. Riwayat penyakit dahulu 

Adanya riwayat hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, 

anemia, riwayat trauma kepala, kontrasepsi oral yang lama, 

penggunaan obat-obat anti kolagen, aspirin, vasodilator, obat-obat 

adiktif, kegemukan. 

5. Riwayat penyakit keluarga 

Biasanya ada riwayat keluarga yang menderita hipertensi ataupun 

diabetes mellitus. 

6. Riwayat psikososial 

Stroke memang suatu penyakit yang sangah mahal. Biaya untuk 

pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dapat mengacaukan 
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keuangan keluarga sehingga factor biaya ini dapat mempengaruhi 

stabilitas emosi dan pikiran pasien dan keluarga. 

7. Pemeriksaan fisik 

a. Keadaan umum 

Pada pasien stroke mengalami tingkat kesadaran  somnolen, apatis, 

sopor, soporos koma, hingga koma dengan GCS <12 pada awal 

terserang stroke. Sedangkan pada saat pemulihan biasanya 

memiliki tingkat kesadaran letargi dan komposmentis dengan GCS 

13-15. 

Tanda-tanda vital: Tekanan darah pasien stroke hemoagik 

memiliki riwayat tekanan darah tinggi dengan tekanan sistole  

>140 dan diastole >80, nadi normal, pernafasan mengalami 

gangguan pada bersihan jalan napas, suhu normal. 

b. Pemeriksaan kepala dan muka 

Kepala : simetris, terdapat nyeri kepala/ tidak, terdapat benjolan/ 

tidak, penyebaran rambut merata/ tidak, terdapat lesi/ tidak. 

Muka : simetris/ asimetris, ada odema/ tidak, kekuatan otot muka 

dan rahang lemah/ tidak. 

c. Pemeriksaan telinga 

Inspeksi : simetris kanan kiri/ tidak, terdapat serumen/ tidak, ada 

gangguan pendengaran/ tidak. 

Palpasi : terdapat nyeri tekan/ tidak 
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d. Pemeriksaan mata 

Inspeksi : simetris/ tidak, nistagmus, strabismus, kelopak mata 

normal/ tidak, konjungtiva anemis/ merah muda, pupil isokor/ 

anisokor, sklera ikterus/ tidak, reflek cahaya positif/ tidak, melihat 

dengan jelas/ tidak, mata tampak cowong/ tidak. 

Palpasi : terdapat nyeri tekan/ tidak 

e. Pemeriksaan mulut dan faring 

Inspeksi : mulut simetris/ asimetris, mukosa bibir kering/ lembab, 

bau mulut amoniak/ tidak, sulit menelan/ tidak, sulit bicara (afasia)/ 

tidak, terpasang NGT/ tidak. 

Palpasi : terdapat nyeri tekan/ tidak 

f. Pemeriksaan leher 

Inspeksi : simetris/ tidak, kaku kuduk/ tidak, ada pembesaran 

kelenjar tiroid/ tidak, ada pembesaran vena jugularis/ tidak. 

Palpasi : terdapat nyeri tekan/ tidak 

g. Pemeriksaan payudara dan ketiak 

Inspeksi : simetris/ tidak, bersih/ tidak, terdapat lesi/ tidak, terdapat 

benjolan abnormal/ tidak 

Palpasi : terdapat nyeri tekan/ tidak 

h. Pemeriksaan paru 

Inspeksi : gerakan dada simetris/ tidak, retraksi supra sternal (-/+), 

retraksi intercostae (-/+) 

Palpasi : vokal premitus gerakan kanan kiri sama/ tidak, terdapat 

nyeri tekan/ tidak, terdapat benjolan/ tidak 
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Perkusi : resonan/ sonor 

Auskultasi : vesikuler, terdapat suara tambahan/ tidak (ronchi, 

wheezing, krekles) 

i. Pemeriksaan jantung 

Inspeksi : simetris/ tidak, ada pergerakan dinding dada/ tidak. 

Palpasi : iktus cordis teraba pada ICS 5 midclavicula sinistra, 

terdapat pembesaran jantung/ tidak 

Perkusi : pekak/ dullness 

Auskultasi : BJ 1 dan BJ 2 tunggal/ normal, suara tambahan/ tidak 

(gallop, murmur, capillary time) 

j. Pemeriksaan abdomen 

Inspeksi : simetris/ tidak, terdapat lesi/ tidak, terdapat asites/ tidak, 

terjadi distensi abdomen/ tidak 

Auskultasi : bising usus normal/ menurun 

Perkusi : timpani/ hipertimpani 

Palpasi : terdapat pembesaran limpa/ tidak, terdapat nyeri tekan/ 

tidak, terdapat pembesaran ginjal/ tidak, terdapat pembesaran 

hepar/ tidak 

k. Pemeriksaan integumen 

Tampak ikterus/ tidak, permukaan kulit kering/ lembab, tekstur 

kasar/ halus, terjadi perubahan warna kulit; pucat/ tidak, akral 

hangat/ dingin, terdapat lesi/ tidak, CRT kembali dalam 2 detik/ 

tidak. 
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l. Pemeriksaan anggota gerak (ekstremitas) 

Akral hangat/ dingin, terdapat odema/ tidak, kaji kekuatan otot, 

atropi/ tidak, perifer tampak pucat/ tidak, ada fraktur/ tidak 

m. Pemeriksaan genetalia-anus 

Pembengkakan pembuluh limfe ada/ tidak, terdapat hemoroid/ 

tidak, terpasang kateter/ tidak. 

n. Pemeriksaan 12 Pasang saraf kranial 

1) Nervus I (olfaktorius) : memperlihatkan gejala penurunan daya 

pembauan. 

2) Nervus II (optikus) : penurunan daya penglihatan, kehilangan 

sebagian penglihatannya atau bahkan terjadi diplopia. 

3) Nervus III (okulomotorius), IV (troklearis), VI (abdusen) : 

kerusakannya akan menyebabkan penurunan lapang pandang, 

perubahan ukuran pupil, pupil tidak sama, pupil berdilatasi, dan 

pergerakan bola mata tidak simetris. 

4) Nervus V (trigeminus) : Terjadi penurunan koordinasi gerakan 

mengunyah, penyimpangan rahang bawah kesisi otot 

pterogoideus internus dan eksternus, kurang dapat membedakan 

rangsangan kasar, tumpul, tajam. 

5) Nervus VII (facialis) : wajah asimetris saat tersenyum, 

melemahnya penutupan kelopak mata dan hilang rasa 2/3 bagian 

anterior lidah. 

6) Nervus VIII (auditorius) : menyebabkan penurunan fungsi 

pendengaran dan keseimbangan tubuh. 
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7) Nervus IX (glosofaringeal), X (vagus) : Kesulitan membuka 

mulut dan kemampuan menelan kurang baik. Biasanya terjadi 

cegukan, biasa terjadi pada klien dengan resiko peningkatan 

intrakranial, menurunnya fungsi rasa pada ¼ posterior lidah. 

8) Nervus XI (assesorius) : terjadi penurunan kekuatan otot 

sternokeidomastoideus dan otot trapezius. 

9) Nervus XII (hypoglosus) : gejala yang biasa timbul adalah 

jatuhnya lidah ke salah satu sisi, menurunnya fungsi pergerakan 

lidah, terdapat gangguan bicara/ pelo. 

o. Pemeriksaan motorik 

Inspeksi umum : didapatkan hemiplegia pada salah satu sisi 

Fasikulasi  : didapatkan pada otot-otot ekstermitas 

Tonus otot  : didapatkan meningkat 

Kekuatan otot : pada penilaian dengan menggunakan tingkat 

kekuatan  otot pada sisi sakit didapatkan tingkat 0. 

Keseimbangan koordinasi : didapatkan mengalami gangguan 

karena hemiparesis dan hemiplegi. 

p. Pemeriksaan sensorik 

Dapat terjadi hemihispatesi pada persepsi terdapat 

ketidakmampuan untuk menginterpretasikan sensasi. Disfungsi 

persepsi visual karena gangguan saraf sensori primer diantara 

mata dan kortek visual. Klien mungkin tidak dapat memakai 

pakaian tanpa bantuan karena ketidakmampuan mencocokkan 

pakaian ke bagian tubuh. Kehilangan sensori karena stroke dapat 
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berupa kerusakan sentuhan ringan atau mungkin lebih berat 

dengan kehilangan kemampuan untuk merasakan posisi dan 

gerakan bagian tubuh serta kesulitan dalam menginterpretasi 

stimuli visual, taktil, dan auditorius.  

q. Pemeriksaan refleks  

1) Pemeriksaan reflek fisiologis 

a) Reflek biseps : diperiksa dengan cara lengan pasien 

ditekuk sedikit, letakkan ibu jari pemeriksa untuk 

menekan tendon biseps pasien, pukul ibu jari 

menggunakan palu reflek. Positif jika kontraksi dari otot 

biseps dan kemudian fleksi pada siku. 

b) Reflek triseps : diperiksa dengan cara lengan pasien 

ditekuk, pukul tendon trisep yang melalui fossa olecrani. 

Reaksinya adalah kontraksi otot trisep dengan sedikit 

terhentak. 

c) Reflek patella/ quadriseps : dilakukan dengan cara posisi 

kaki menggantung atau posisi telentang, pukul tendon 

patella. Positif jika terjadi gerakan tiba-tiba dari bagian 

tungkai bawah. 

d) Reflek Achilles : posisi kaki menggantung atau posisi 

supine. Tegakkan tendon Achilles dengan menahan kak di 

posisi dorsofleksi, pukul menggunakan palu reflek. Positif 

jika fleksi kaki tiba-tiba. 
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2) Pemeriksaan reflek patologis 

a) Reflek Hoffman dan Tromner : reflek Hoffman diperiksa 

dengan cara melalui petikan pada kuku jari tengah. Reflek 

tromner diperiksa dengan cara mencolek ujung jari tengah. 

Positif jika timbul gerakan fleksi pada ibu jari, jari telunjuk 

dan jari-jari lainnya. 

b) Reflek Babinski : goresan ujung palu reflek pada telapak 

kaki pasien mulai dari tumit menuju keatas. Reflek 

Babinski positif jika ada respon dorsofleksi ibu jari yang 

diserati pemekaran jari-jari yang lain. 

c) Reflek chaddock : dilakukan goresan dengan ujung palu 

pada kulit dibawah meloleus eksternus. Positif jika ada 

respon dorsofleksi ibu jari disertai pemekaran jari-jari 

yang lain. 

d) Reflek Oppenheim : menggunakan jempol dan jari 

telunjuk pemeriksa, tulang tibia pasien  diurut dari atas ke 

bawah. Reflek positif jika ada respon dorsofleksi ibu jari 

yang disertai pemekaran jari-jari yang lain. 

e) Reflek Gordon : dilakukan pemijatan pada otot betis 

pasien. Positif jika respon dorsofleksi pada ibu jari dan 

diikuti pemekaran jari-jari yang lain. 

f) Reflek Schaefer : pemijatan pada tendon Achilles. Positif 

jika dorsofleksi ibu jari yang disertai pemekaran jari-jari 

yang lain. 
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g) Reflek Rossolimo-mendel Bechterew : perkusi 

menggunakan palu reflek pada daerah dorsum pedis basis 

jari-jari kaki pasien. Positif jika timbul plantar fleksi 

plantar jari-jari kaki nomor 2 sampai nomor 5. 

Table 2.2 Kemampuan Rentang Gerak 

Gerak sendi Derajat rentang 

normal 

Leher :  

Fleksi : menggerakkan dagu menempel ke dada 45° 

Ekstensi : mengembalikan kepala ke  posisi tegak 45° 

Hiperekstensi : menekukkan kepala ke belakang sejauh 

mungkin 

40°-45° 

Fleksi lateral : memiringkan kepala sejauh mungkin kearah 

setiap bahu 

40°-45° 

Rotasi : memutar kepala sejauh mungkin 180° 

Bahu :  

Abduksi : gerakan lengan ke lateral dari posisi samping ke 

atas kepala, telapak tangan menghadap ke posisi yang 

paling jauh 

180° 

Siku :  

Fleksi : angkat lengan bawah kearah depan dan kearah atas 

menuju bahu 

150° 

Pergelangan tangan :  

Fleksi : tekuk jari-jari tangan kea rah bagian dalam lengan 

bawah 

80°-90° 

Ekstensi : luruskan pergelangan tangan dari posisi fleksi 80°-90° 

Hiperekstensi : tekuk jari-jari tangan kea rah belakang 

sejauh mungkin 

70°-90° 

Abduksi : tekuk pergelangan tangan ke sisi ibu jari ketika 

telapak tangan menghadap keatas 

0°-20° 

Adduksi : tekuk pergelangan tangan kearah kelingking 

telapak tangan menghadap ke atas 

30°-50° 

Tangan dan jari :  

Fleksi : buat kepalan tangan 90° 

Ekstensi : luruskan jari 90° 

Hiperekstensi : tekuk jari-jari tengah kebelakang sejauh 

mungkin 

30° 

Abduksi : kembangkan jari tangan 20° 

Adduksi : rapatkan jari-jari tangan dari posis abduksi 20° 

Pinggul :  

Fleksi : menggerakkan tungkai ke depan dan atas 90°-120° 

Ekstensi : menggerakkan kembali ke  tungkai yang lain 90°-120° 

Lutut :  
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Fleksi : menggerakan tumit kearah belakang paha 120°-130° 

Ekstensi : mengembalikan tungkai ke lantai 120°-130° 

Kaki :  

Dorso fleksi : menggerakkan sehingga jari-jari menekuk 

ke atas 

20°-30° 

Plantar fleksi : menggerakkan kaki sehingga jari-jari kak 

menekuk ke bawah 

45°-50° 

Sumber : Hidayat (2009) 

2.2.2 Diagnosa Keperawatan  

Diagnose keperawatan menurut Diagnosa NANDA (2018-2020) adalah: 

Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neuromuscular. 

2.2.3 Rencana Keperawatan 

Table 2.3 Intervensi Hambatan Mobilitas Fisik 

Diagnose Keperawatan Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi 

Hambatan mobilitas fisik 

Definisi : keterbatasan 

dalam gerakan fisik atau satu 

atau lebih ekstremitas secara 

mandiri dan terarah. 

Batasan karakteristik: 

1. Penurunan waktu reaksi 

2. Kesulitan membolak-

balik posisi 

3. Perubahan cara berjalan 

4. Gerakan bergetar 

5. Keterbatasan 

kemampuan melakukan 

keterampian motorik 

halus 

6. Keterbatasan 

kemampuan melakukan 

motorik kasar 

7. Keterbatasan rentang 

gerak sendi 

8. Pergerakan lambat 

9. Pergerakan tidak 

terkoordinasi 

Factor yang berhubungan: 

1. Intoleransi aktivitas 

2. Ansietas  

3. Malnutrisi 

NOC 

a. Ambulasi 

b. Pergerakan 

c. Keseimbangan 

d. Kemampuan 

berpindah 

Kriteria hasil: 

1. Klien dapat 

berjalan dari satu 

tempat ke tempat 

lain secara mandiri 

dengan atau tanpa 

alat bantu 

2. Klien mampu 

mengganti posisi 

tubuh secara 

mandiri dengan 

atau tanpa 

perangkat bantu 

3. Klien mampu 

menjaga 

keseimbangan 

tubuh 

4. Klien mampu 

mengkoordinasi 

pergerakan otot 

untuk bekerja sama 

NIC 

1.  Tentukan batasasn 

pergerakan sendi dan 

efeknya terhadap fungsi 

sendi 

2. Kolaborasikan dengan 

ahli terapi fisik dalam 

mengembangakn dan 

menerapkan sebuah 

program latihan 

3. Jelaskan pada pasien dan 

keluarga tentang 

manfaat dan tujuan 

melakukan latihan sendi 

4. Monitor lokasi dan 

kecenderungan adanya 

nyeri dan 

ketidaknyamanan 

selama pergerakan/ 

aktivitas 

5. Bantu pasien untuk 

mendapatkan posisi 

tubuh yang optimal 

untuk pergerakan sendi 

pasif maupun aktif 
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4. Penurunan kekuatan otot 

5. Penurunan kendali otot 

6. Penurunan massa otot 

7. Penurunan ketahanan 

tubuh 

8. Depresi 

9. Kurang dukungan 

lingkungan 

10. Kurang pengentahuan 

tentang nilai aktivitas 

fisik 

11. Kaku sendi 

12. Nyeri 

13. Fisik tidak bugar 

14. Keengganan memulai 

pergerakan 

15. Gaya hidup kurang gerak 

Kondisi terkait 

1. Kerusakan intregitas 

struktur tulang 

2. Gangguan fungsi kognitif 

3. Gangguan metabolism 

4. Kontraktur 

5. Keterlambatan 

perkembangan 

6. Gangguan 

musculoskeletal 

7. Gangguan 

neuromuscular 

8. Gangguan sensori 

perseptual 

secara sukarela 

dengan gerakan 

tubuh yang terarah 

5. Klien mampu 

untuk bergerak 

bebas di tempat 

dengan atau tanpa 

alat bantu. 

6. Lakukan latihan ROM 

pasif atau ROM dengan 

bantuan, sesuai indikasi 

7. Instruksikan pasien/ 

keluarga cara melakukan 

latihan ROM pasif 

8. Dukung ambulasi jika 

memungkinkan 

9. Tentukan perkembangan 

terhadap pencapaian 

tujuan 

10. Sediakan dukungan 

positif dalam melakukan 

latihan sendi 

Sumber : NANDA NOC-NIC (2013) 

2.2.4 Implementasi  

Implementasi adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana 

keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Focus dari 

intervensi keperawatan antara lain : mempertahankan daya tahan tubuh, 

mencegah komplikasi, menemukan perubahan sisitem tubuh, memantapkan 

hubungan klien dengan lingkungan, implementasi pesan dokter (Wahyuni, 

2016). 
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2.2.5 Evaluasi  

Tahap penilaian atau evaluasi adalah perbandingan yang sistematis  

dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

dilakukan dengan cara bersambungan dengan melibatkan klien, keluarga, dan 

tenaga kesehatannya. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan klien 

mencapai tujuan yang disesuaikan dengan hasil pada perencanaan (Wahyuni, 

2016). 
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2.3 Hubungan Antar Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Keterangan : 

 : konsep yang utama ditelaah 

   : tidak ditelaah dengan baik 

   : berhubungan 

   : berpengaruh  

 

Gambar 2.2 Hubungan Antar Konsep Pasien CVA Dengan Masalah Keperawatan 

Hambatan Mobilitas Fisik.

Implementasi 

dilakukan 

berdasarkan 

intervensi 

keperawatan 

Evaluasi 

dapat dilihat 

dari hasil 

implementasi 

yang 

dilakukan 

NIC 

1. Tentukan batasasn 

pergerakan sendi dan 

efeknya terhadap fungsi 

sendi 

2. Bantu pasien untuk 

mendapatkan posisi 

tubuh yang optimal 

untuk pergerakan sendi 

pasif maupun aktif 

3. Lakukan latihan ROM 

pasif atau ROM dengan 

bantuan, sesuai indikasi 

Asuhan 

keperawtan 

pada pasien 

CVA 

dengan 

masalah 

keperawatan 

hambatan 

mobilitas 

fisik 

Thrombosis cerebral, atheroschlerosis, emboli, 

hemoragik, hipoksia umum, hipoksia setempat 

Gangguan hemisensorik, afasia, disartia, 

hemiparesis, penurunan kesadaran, vertigo 

1. Resiko ketidakefektifan perfusi 

jaringan otak 

2. Kerusakan komunikasi verbal 

3. Gangguan rasa nyaman nyeri 
Asuahan keperawatan pada 

pasien CVA dengan masalah 

keperawatan hambatan mobilitas 

fisik 

Hambatan 

mobilitas fisik 

Pengkajian 

pada pasien 

CVA 

dengan 

masalah 

keperawatan 

hambatan 

mobilitas 

fisik 
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