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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Konsep Dasar Stroke 

2.1.1 Pengertian  

Stroke merupakan penyakit maut, belasan juta pertahunya 

terkena stroke dan 5 juta diantaranya meninggal karena stroke bahkan 

diperkirakan angka kejadian akan semakin meningkat. Stroke adalah 

penyakit srebrovaskular(pembukuh darah otak) dengan ditandainya 

gangguan fungsi otak karena adanya kerusakan atau kematian jaringan 

otak akibat berkurangnya atau tersumbat aliran darah yang menuju ke 

otak. Aliran darah menuju ke otak dapat berkurang karena pembuluh 

darah ke otak mengalami penyempitan. (Indrawati dkk 2008) 

Stroke non hemoragik adalah sindrom klinis yang biasanya 

timbul secara mendadak, progresif cepat berupa deficit neurologis 

fokal atau global yang biasanya berlangsung 24 jam atau lebih dan 

biasanya menimbulkan kematian yang disebakan oleh gangguan 

peredaran darah otak non traumati. 

Pada stroke non hemoragik berheentinya aliran darah ke otak 

disebabkan oleh adanya penumpukan kolestrol pada dinding 

(aterosklerosis) atau tersumbatnya pembuluh darah ke otak karena 

adanya pembekuan darah, bahkan tersumbatnya bisa terjadi sepanjang 

jalur pembuluh darah yang akan menuju ke otak. (Tilong 2012) 
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2.1.2 Etiologi  

Menurut Smeltzer (2002) Stroke biasanya diakibatkan dari 

salah satu empat kejadian yaitu : 

1. Trombosisi serebral  

Yang merupakan penyebab utama dari stroke adalah 

Arteriosclerosis dan perlambatan sirkulasi srebral. Untuk tanda 

tanda trombosis serebral bervariasi mulai dari sakit kepala adalah 

awitan yang tidak umum , bahkan beberapa pasien mengalami 

pusing, perubahan kognitif atau kejang, thrombosis serebral tidak 

terjadi dengan tiba- tiba dan kehilangan vicara sementara  

2. Embolisme serebral  

Embolus biasanya menyumbat arteri serebral setengah atau 

cabang cabang yang akan merusak sirkulasi serebral. 

Karakteristik dari embolisme serebral yaitu kehilangan kesadaran 

pada pasien penyakit jantung atau pulmunal. 

3. Iskemia serebral  

Iskemia serebral (infsiensi suplai darah ke otak) yaitu terutama 

karena kontriksi ateroma pada arteri yang menyuplai darah 

menuju otak  

4. Haermohagi serebral 

a. Haemorhagi ekstradual (haemorhagi epidural) adalah 

kedaruratan bedah neuro yang memerlukan perawatan segera. 

Robekan arteri tengah arteri meningis lainnya biasanya 
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keadaan ini mengikuti fraktur tengkorak. Dan pasien harus di 

pantau dan diawasi beberap jam untuk mempertahankan hidup  

b. Haemorhagi subdural pada dasarnya sama dengan haemorhagi 

epidural kecuali bahwa haemorhagi subdural biasanya terjadi 

jembatan vena yang robek biasa, untuk periode pembentukan 

hematoma lebih lama dan menyebabkan tekanan pada otak 

bahkan pasien itu sendiri mungkin mnegalami haemorhagi 

subdural kronik tanpa menunjukan tanda dan gejala. 

c. Haemorhagi subdural kronik dapat terjadi akibat trauma atau 

hipertensi, kebocoran anuerisme yang terletak pada area 

sirkulasi wilisi dan malfarmasi arteri vena kongentinal pada 

otak   

d. Haermologi intracerebral adalah pendarahan pada substansi 

dalam otak paling umum biasanya dengan pasien hipertensi 

dan aterosklerosis serebral. Biasanya awitan sakit kepala berat 

dan terjadi secara tiba tiba, apabila haemoragi membesar 

makan semakin jelas deficit neurologik yang terjadi dalam 

bentuk penurunan kesadaran. 

2.1.3 Faktor resiko 

Menurut Tilong (2012) faktor resiko ini beberapa kondisi yang 

dapat disembuhkan dengan bantuan obat obatan atau perubahan hidup.  

1. Hipertensi  

Hipertensi (tekanan darah tinggi) yang menyebabkan 

pengerasan dan penyumbatan arteri merupakan faktor resiko 
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utama, bahkan penderta hipertensi memiliki resiko stroke 4-6 

kali lipat. Sebuah sumber mengatakan bahwa hipertensi akan 

merangsang pembentukan plak aterosklerosis di pembuluh darah 

arteri dan arteriol di dalm otak. 

2. Penyakit jantung  

Denyut jantung di attrium kiri mencapai 4 kali lebih cepat di 

bandingkan dengan jantung yang menyebabkan aliran darah 

tidak teratur, dan akan menjadi gumpalan gumpalan, gumpalan 

inilah yang mengakibatkan terjadinya stroke. Bahkan penyakit 

ini salah satu penyakit yang disebut atrial fibrillation 

3. Diabetes melitus 

Penderita yang memiliki riwayat diabetes milistis memiliki 

resiko 3 kali lipat terkena penyakit stroke, meskipun ada 

penyebab lainya yang memperbesar resiko stroke. Sebab sekitar 

40% penderita diabetes umumna memiliki riwayat hipertensi  

4. Kolestrol  

Kolestrol juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya 

stroke, total serum kolestrol 

Kolestrol juga merupakan salah satu faktor risiko stroke, bahkan 

bila total serum kolestrol tinggi dapat meningkatkan risiko 

stroke iskemik (terutama disertai hipertensi) 

5. Obesitas 

Pada pasien obesitas/kegemukan dapat meningkatkan risiko 

terjadinya stroke terutama pada kelompok usia 35-64 tahun pada 
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pria dan pada wanita usia 65-94 tahun dikarekanan pasien yang 

obesitas memeiliki tekanan darah, kadar glukosa darah, dan 

serum lipid yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang 

tidak memiliki riwayat obesitas. 

6. Merokok  

Faktor risiko tinggi yang dialaminya terjadi serangan jantung 

dan kematian mendadak, baik akibat stroke sumbatan maupun 

perdarahan, risiko terjadinya stroke akan menurun dengan 

seketika setelah berhenti merokok dan akan terlihat dengan jelas 

dalam periode 2-4 tahun. Dan  di ketahui bahwa merokok 

memicu adanya produksi fibrinogen lebih banyak dehinggan 

akan merangsang timbulnya aterosklerosis(pembuluh darah 

mengeras menyembit) 

7. Pecandu alkohol  

Pecandu alkohol berat memiliki risiko stroke dan kematian 

akibat stroke yang lebih tinggi. Penelitian di yugoslavia 

membuktikan bahwa hubungan antara konsumsi alkohol dengan 

insiden stroke perdarahan. Dan salah satu menjelaskan bahwa 

orang yang mengkonsumsi alkohol meningkatkan tekanan darah 

sehingga akan mempersesar resiko stroke baik itu yang iskemik 

maupun hemoragik.  

8. Penggunaan obat-obatan terlarang 

Selain penggunaan obat-obatan terlarang  senyawa 

pengolahannya dapat menyebabkan stroke seperti kokain. 
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Bahkan kokain sendiri menyebabkan gangguan denyut jantung 

(arrbythmias) atau denyut jantung lebih cepat, masing- masing 

menyebabkan gumpalam darah  

9. Cidera kepala atau leher 

Bahkan cidera pada kepala atau cidera otak traumatik dapat 

menyebabkan pendarahan di dalam otak dan menyebabkan 

kerusakan yang sama seperti pada stroke hemoragik.  

2.1.4 Klasifikasi  

Menurut Nurarif dan Kusuma (2016) menyatakan Stroke dibagi 

menjadi 2 yaitu stroke non hemoragik(iskemik) dan stroke  hemoragik 

Stroke  iskemik (non hemoragik ) yaitu tersumbutnya 

pembuluh darah yang mengakibatkan aliran darah ke otak sebagian 

atau seluruhnya terhemti 

Stroke  iskemik dibagi menjadi 3 bagian : 

1. Stroke  trombotik : proses terbentuknya trombus yang membuat 

penggumpulan  

2. Sreoke embolik : tertutupnya pembuluh darah arteri oleh 

gelembung darah  

3. Hipoperfusion sistemik : berkurangnya aliran darah ke seluruh 

bagian tubuh karena adanya gangguan denyut jantung   

2.1.5 Patofisiologi  

Hipertensi kronik merupakan penyebab utama pembuluh 

arteriona mengalami perubahan patologi dimana dinding pembuluh 

darah tersebut berupa hipohialinisis, nekrosis fibrinoid serta timbulnya 
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aneurisma tipe bouchard. Arterional-arterional yang terdapat dari 

cabang cabang lentikulostriate, cabang ini tembuus ke 

arteriostalamusdan bercabang cabang ke paramedian arterian  

vertebra-basilar yang kemudian mengalami perubahan-perubahan 

degeneratif yang sama kenaikan tekanan daerah yang “abrupt’’ atau 

mengalami kenaikan dalam jumlah yang sangat mencolok hal tersebut 

dapat mengeduukasi pecahnya pembuluh darah terutama terjadi pada 

pagi hari dan juga sore hari. Apabila pembuluh darah pecah maka 

akan berlanjut sampai 6 jam  dan apabila volumenya besar dapat 

merusak struktur anatomi otak dan tentunya akan menimbulkan gejala 

klinik. (Nuraruf & Kusuma, 2015) 

Apabila yang timbul pembuluh darah memiliki ukuran kecil, 

maka hanyamerasuk dan dapat menyela selaput akson dan massa putih 

akan tanpa merusak. Pada keadaan ini absorbsi darah akan diikuti oleh 

oleh pulihnya fungsi-fungsi neurologi. Sedangkan pada perdarahan 

yang luas terjadi distruksi masa otak, peninggian tekanan intrakranial 

dan yang lebih berat menyebabkan herniasi otak pada falk serebri atau 

lewat foramen magnum. Kompresi batang otak, hemifer otak, dan 

perdarahn batang otak sekunder atau ekstensi perdarahan ke batang 

otak  adalah penyebab kematian. Perembasan darah ke vertikal otak 

terjadi pada sepertiga kasus perdarahan otak di nekleus kaudatus, 

talamus dan pons. Selain kerusakan pada parenkim otak, akibat 

volume perdarahan yang relatif banyak akan mengakibatkan 
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peninggian tekanan intrakranial dan menyebabkan penurunan tekanan 

perfusi otak serta terganggunya drainase otak (Batticaca, 2012) 
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2.1.6 Pathway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Gambar 2.1 Pathway 
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2.1.7 Manifestasi klinis  

Menurut Amin dan Hardhi (2016) manifestasi klinis stroke terdiri atas: 

1. Tiba tiba mengalami kelemahan atau kelumpuhan separo badan  

2. Tiba tiba hilang rasa peka  

3. Bicara cedal atau pelo 

4. Gangguan bicara atau pelo  

5. Gangguan penglihatan  

6. Mulut mencong atau tidak simetris  

7. Gangguan daya ingat  

8. Nyeri kepala hebat  

9. Vertigo  

10. Kesadaran menurun  

11. Proses kencing terganggu  

12. Gangguan fungsi otak  

2.1.8 Komplikasi  

Komplikasi stroke menurut Amin dan Hardhi (2016) : 

1. Komplikasi dini (0-48 jam ) 

a. Edema serebri : defisit neurologis yang cenderung memberat 

dapat mengakibatkan TIK, herniasi, dan akhirnya 

menimbulkan kematian  

b. Infark miokard : penyebab kematian mendadak pada penyakit 

stroke stadium awal  
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2. Jangka pendek (1-14 hari ) 

a. Peneumonia akibat imobilasi lama  

b. Infark miokard 

c. Emboli paru : cenderung terjadi 7-14 hari pasca stroke, sering 

kali terjadi pada saat penderita mulai mobilisasi  

d. Stroke rekuren : dapat terjadi pada setiap hari  

3. Jangka panjang (>14 hari) 

a. Steoke rekuren  

b. Infark miokard  

c. Gangguam vaskular lain : penyakit vaskular parifer  

2.1.9 Pemeriksaan penunjang  

1. Pemeriksaan diagnostik  

a. Angiografi serebri  

Menentukan penyebab dari storke secara spefisik seperti : 

perdarahan, atau ruptur  

b. CT scan  

Memeperliharkan secra spesifik letak edem, posisi hematoma, 

adanya jaringan otak yang infark atau iskemia dan posisinya 

dengan secra pasti  

c. MRI (Magnetic Imaging Resonance ) 

Menggunakan gelombang magnetik untuk menenukan besar dan 

posisi terjadinya perdarahan di otak.hasil yang didapatkan area 

yang mengalami lesi dan infark akibat dari hemoragik  
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d. EEG  

Bertujuan untuk melihat masalah yang timbul dan dampak dari 

jaringan yang infark sehingga menurunya implus dalam jarigan 

otak  

2.  Pemeriksaan laboratorium  

a. Lumbal   pungsi : pemeriksaan likuor merah biasanya di jumpai 

pada perdarahan yang masif, sedangkan perdarahn yang kecil 

biasanya warnya likuor nya masih normal  

b. Pemeriksaan darah rutin ( glukosa, elektrolit, urem, kreatinin) 

c. Pemeriksaan kimia darah : pada stroke akit dapatt terjadi 

hiperglikemia 

d. Gula darah dapat mencapai 250 mg  di dalam serum dan 

kemudian berangsur angsur trun kembali. (Wijaya & Putri, 2013) 

2.1.10  Pencegahan  

Menurut Santoso(2018) pencegahan stroke yang efektif  yaitu 

dengan menghindari faktor resikonya, banyak faktor resiko stroke yang 

dapat dikendalikan. Sebagian pencegahan stroke dengan cara:  

1. Kontrol tekanan darah. Karena hipertensi merupakan penyebab 

serangan stroke.  

2.  Kurangi atau menghintakan kebiasaan merokok, karena nikotin dapat 

menempel di pembuluh darahdan menajadi plak di pembuluh darah, 

dan jika plak nya menumpuk di tubuh kita dapat menyumbat aliran 

pembuluh darah 
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3. Olahraga yang teratur. Olahrga teratur dapat meningkatkan ketahanan 

jantung dan menurunkan berat badan  

4.  Perbanyak makan sayur dan buah. Sayur dan buah banyak 

mengandung antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas, selain 

itu sayur dan buah rendah kolestrol dan masih banyak manfaat sayur 

dan buah untuk kesehatan  

5. Suplai vitamin E yang cukup. Para peneliti dari Columbia Prisbyterian 

Medical Center melaporkan bahwa mengkonsumsi vitamin E tiap hari 

dapat menurunkan resiko stroke sampai 50% vitamin E juga 

menghaluskan kulit.  

2.1.11 Penatalaksanaan  

1. Penatalaksanaan medis  

a Trombosis intravena  

Terapi ini bertujuan untuk rekanalisasi pembuluh darah yang 

tersumbat. 

b Terapi antitrombosis  

Terapi antitrombosis dapat berupa anhibasi platelet dan 

antikogulasi. Aspirin salah satu anti platelet yang terbukti afektif 

untuk terapi akut.  

2. Penatalaksanaan keperawatan  

a. Mengatur posisi kepala dan badan atas 20-30 derajat, posisikan 

miring jika muntah dan boleh mobilisasi bertahap jika 

hemodinamika stabil  
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b. Bebaskan jalan nafas dan mempertahankan ventilasi yang 

adekuat, bila perlu berikan oksigen sesuai kebutuhan  

c. Usahakan tanda tanda vital stabil  

d. Bed rest  

e. Periksa adanya hipoglikemia ataupun hiperglikemia  

f. Pertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit 

g. Kosongkan kandung kemih yang penuh, bila perlu lakukan 

kateterisasi 

h. Memberikan cairan intravena berupa kristaloid atau koloid dan 

hindari yang dapat meningkatkan TIK  

i. Hindari kenaikan suhu, batuk,konstipasi atau lakukan suction jika 

dapat meningkatkan TIK  

j. Nutrisi per oral hanya diberikan jika fungsi menelan baik, jika 

kesadaran mengalami penurunan sebaiknya dipasang NGT  

 

2.2  Konsep nyeri akut 

2.2.1 Pengertian  

Nyeri akut merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang 

tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau 

potensia, atau yang digambarkan sebagai kerusakan. Dengan awalan yang 

tiba tiba atau lambat dengan intensitas yang ringan sampai dengan berat 

dan dapat diantisipasi atau diprediksi dan dengan durasi kurang dari 3 

bulan (Nanda,2012) 
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2.2.2 Batasan karaktersistik  

1. Nyeri akut  

a. Perilaku distraksi  

b. Putus asa  

c. Sikap melindungi area nyeri  

d. Perubahan selera makan  

e. Dilatasi pupil  

f. Diaforesis  

g. Focus pada diri sendiri 

h. Perubahan posisi untuk menghindari nyeri  

i. Keluhan tentang inteensitas mnggunakan standart skala nyeri  

j. Ekspresi wajah nyeri (Wijaya & Putri ,2013) 

2.2.3    Penyebab  

1. Nyeri akut ( SDKI, 2017) 

a. Agens cidera fisiologis ( infeksi, iskemia, neoplasma )  

b. Agens cidera kimiawi (terbakar, bahan kimia, iritan) 

c. Agens cidera fisik ( abses, amputasi, terbakar, terpotong, 

mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, laihan fisik yang 

berlebihan )  

2. Nyeri kronis  

a. Kondisi muskuloskeletal kronis 

b. Kerusakan sistem syaraf  

c. Penekana saraf  

d. Infiltrasi tumor  
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e. Ketidakseimbangan neurotransmiter, neuromodulator dan 

reseptor 

f. Gangguan imunitas (mis. Neuropati terkait HIV,virus varicella-

zozter) 

g. Gangguan fungsi metabolik  

h. Riwayat posisi kerja statis 

i. Peningkatan indeks masa tubuh  

j. Kondisi pasca trauma 

k. Tekanan emosional 

l. Riwayat penganiyaan (mis. Fisik, psikologis, seksual) 

m. Riwayat penyalahgunaan obat/zat  

2.2.4   Gejala dan tanda mayor  

1. Subjektif  

a. Mengeluh nyeri  

2. Objektif  

a. Tampak meringis  

b. Bersikap protektif (posisi untuk menghindari nyeri ) 

c. Gelisah  

d. Frekuensi nadi meningkat  

e. Sulit tidur (SDKI, 2017) 

2.2.5   Gejala dan tanda minor  

1. Objektif  

a. Tekanan darah meningkat  

b. Pola napas berubah  
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c. Nafsu makan berubah  

d. Proses berfikir yang terganggu 

e. Menarik diri  

f. Berfokus pada diri sendiri  

g. Diaforesis (SDKI, 2017) 

2.2.6 Kondisi klinis terkait  

1. Kondisi pembedahan  

2. Cidera traumatis  

3. Infeksi  

4. Sindrom koroner akut 

5. Glaukoma (SDKI,2017) 

2.2.7 Macam macam skala nyeri  

1. Skala numeric  

Skala ini digunakan sebagai pengganti  untuk pendeskripsi kata. 

Pengukuran ini menggnakan skala 0-10 yang menggambarkan tigkat 

keparahan nyeri, dimana angka 0 klien tidakmerasakan nyeri 

sedangkan angka 10 mengidentifikasikan nyeri yang paling hebat. 

Skala ini sangat efektif digunakan sebelum dan sesudah dilakukan 

intervesi terapeutik  

Tabel 2.1 skala nyeri 

Nilai Skala nyeri 

0 Tidak  nyeri  

1 Seperti gatal, kesetrum/nyut - nyut  

2 Seperti memukul/terpukul 

3 Seperti perih  

4 Seperti keram  

5 Seperti tertekan atau tergesek  

6 Seperti terbakar atau di tusuk tusuk 
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7-9 Sangat nyeri tetapi tidak tetapi tidak dapat dikontrol 

oleh klien dengan aktivitas yang dilakukan  

10 Sangat nyeri dan tidak dapat terkontrol oleh klien  

Keterangan 

: 

1-3 (Nyeri ringan ) 

4-6 (Nyeri sedang ) 

7-9 (Nyeri berat) 

10 (Sangat nyeri) 

Sumber : (Prasetyo,2010) 

2. Skala wong faces  

Skala nyeri yang satu ini tergolong mudah untuk dilakukan , 

karena tinggal mlihat ekspresi wajah dari klien tersebut. Dalam 

pengukuran skala nyeri yang harus diperhatikan untuk perawat yaitu 

tidak boleh menggunakan skala nyeri sebagai perbandingan untuk 

emmbandingkan skala nyeri klien. Hal ini dapat mengakibatkan 

perbedaan ambang nyeri pada tiap individu yang lainnya. (Prasetyo, 

2010) 

2.2.8 Konsep nyeri  

Biasanya pada pengkajian nyeri menggunakan teknik pqrst  

1. P (Provoking) : faktor yang dapat mempengaruhi               

berat/ringanya nyeri tersebut  

2. Q (Quality) : kualitas nyeri  seperti tajam, tumpul, tersyat, atau 

tertusuk yang dirasakanoleh klien tersebut  

3. R (Region) : derajat perjalanannya nyeri 

4. S ( Severity ) : parahnya nyeri/ skala nyeri yang secara umum  

5. T (Time)  : waktu dimana timbunya nyeri, lamanya nyeri, atau 

frekuensi nyeri  
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2.2.9 Hubungan antar konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

Gamabar 2.2 Hubungan Antar Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Stroke 

Non Hemoragik dengan Masalah Keperawatan Nyeri Kepala Akut  
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2.3  Konsep Asuhan Keperawatan  

2.3.1 Pengkajian  

 Pengakjian merupakan tahapan awal dari sebuah proses 

keperawatan dan juga merupakan proses sistemis dilakukan untuk 

mengumpulkan data berbagai sumber, pengkajian digunakan untuk 

mengevaluasi dan mengidentifikasi  status kesehatan. Pengkajian yang 

akurat dan tentunya lengkap dengan kejadian atau kenyataan kebenaran 

dalam dan data ini digunakan juga untuk merumuskan diagnosa 

keperawatan dan tentunya memberikan pelayanan keperawatan kepada 

masing masing pasien sesuai dengan respon masing masing 

pasien.(Handayaningsih,2008) 

1. Identitas pasien 

a. Di isi dengan identitas dari klien dan identitas yang bertanggung 

jawab pada pasien, meliputi nama pasien nama yang bertanggung 

jawab, alamat, nomor register, agama, pendidikan, tanggal masuk 

rumah sakit dan diagnosa medis. 

b. Usia mempunyai pengaruh pada penyakit stroke karena merupakan 

dua diantara faktor resiko stroke yang tidak dapat dimodifikasi, 

penyakit stroke dapat menyerang semua jenis umur tetapi lebih 

sering dijumpai pada usia tua. Setelah berusia 55 tahun dan 

memiliki resiko berlipat ganda setiap kurun waktu sepuluh tahun 

(Wiratmoko, 2008 dalam, Aisyah muhrini sofyan, 2012).  

c. Jenis kelamin, American heart association telah mengungkapkan 

bahwa serangan stroke lebih banyak terjadi pada laki-laki 
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dibandingkan dengan perempuan hal tersebut telah dibuktikan dari 

hasil penelitian yang telah menunjukan hasil prevelensi kejadian 

stroke lebih banyak pada laki-laki (Goldstein dkk., 2006 dalam 

Aisyah muhrini sofyan, 2012). 

2. Keluhan utama 

Biasanya pasien menyatakan perasaan frustasi atau mengungkapkan 

bahwa dia tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti 

sebelumnya layaknya orang yang sehat, pasien merasa sangat 

bergantung dengan orang yang lain (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) 

3. Riwayat kesehatan  

a. Riwayat kesehatan sekarang 

Stroke non hemoragik biasanya terjadi secara tiba tiba dan pada 

saat melakukan aktivitas biasnya juga mengalami nyeri kepala, 

mual,muntah bahkan sampai mengalami kejang dan lebih parahnya 

tidak sadarkan diri, disamping kelumpuhan separo badan atau 

gangguan fungsi otak (rochani, 2000) 

b. Riwayat kesehatan dahulu  

Biasanya terdapat riwayat hipertensi, diabetes militus, penyakit 

jantung, riwayat trauma kepala, penggunaan obat obatan, 

kegemukan/obesitas (Ignativicitus, 1995) 

c. Riwayat kesehatan keluarga  

Biasanya dalam keluarga terdapat riwayat yang memiliki hipertensi 

ataupun penyakit diabetes militus (Susilo,2000) 
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d. Riwayat kesehatan psikologi   

Stroke merupakan penyakit yang mahal, biasanya untuk biaya 

pemeriksaan ataupun pengobatannya serta perawatanya  akan 

mengacu kepada  keuangan keluarganya sehingga akan ada faktor 

keluarga bisa memepengaruhi stabilitas emosi, pikiran anggota 

keluarga tersebut. 

4. Pola pola kesehatan  

a. Pola nutrisi  

Adanya kesulitan pada saat fase pasien menelan, nafsu makan juga 

akan berkurang dan biasanya disertai dengan mual, muntah  

b. Pola eliminasi  

Terjadi inkontinensia urine dan defekasi dan biasanya akan terjadi 

konstipasi akibat penurunan perstaltik usus 

c. Pola aktivitas  

Adanaya kesusahan dalam melakukan aktivitas karena adanya 

kelemahan otot , kehilangan sensori dan paralisme, mudah lelah  

d. Pola istirahat  

Pasien cenderung mengalami kesusahan tidur karena adanya nyeri 

otot/kerusakan otot 

e. Pola hubungan dan peran  

Adanya perubahan peran dan hubungan karena pasien mengalami 

kesulitan dalam berkomunikasi akibat dari gangguan berbicara  

f. Pola persepsi dan konsep diri 
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Biasanya pasien akan beranggapan bahawa dirinya tidak berguna 

lagi, tidak berdaya bahkan tidak akan ada harapan lagi  

g. Pola sensori dan kognitif  

Pada pola ini klien akan mengalami gangguan 

penglihatan/kekaburan dalam pandangan, dan sentuhun menurun 

pada wajah samapai dengan ekstermitas yang tersa sakit pada pasien. 

Pada pola kognitif akan terjadi penurunan dalam memori dan proses 

pikir  

h. Pola produksi seksual  

Pasien akan mengalami penurunan gairah seksual akibat dari 

beberapa pengobatan yang di berikan, seperti obat anti kejang, anti 

hipertensi 

i. Pola penanggulangan stress 

Pasien biasanya akan mengalami kesulitan untuk memecahkan 

masalah karena mengalami gangguan pola pilir dan kesulitan saat 

berkomunikasi  

j. Pola tata nilai kepercayaan  

Pasien akan jarang untuk melakukan ibadah, karena keadanya yang  

tidak stabil, kelemahan atau kelumpuhan  

5. Pemeriksaan fisik  

Pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan cara yang sistematis, berupa 

inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Tentunya pemeriksaan fisik ini 

dilakukan dengan cara head to toe (kepala sampai kaki) dan dapat 

dilakukan juga secra riview os system ( system tubuh). ( Tarwoto,2013) 
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a. Keadaan umum   

Seorang klien dapat mengalami gangguan musculoskeletal dan 

mendapatkan keadaan umum yang lemah. Keluhan yang sering 

dirasakan kelemahan anggota gerak, tidak dapat berkomunikasi 

(bicara pelo), sakit kepala  

b. Kesadaran  

Pada penderita stroke biasanya akan mengalami tingkat kesadaran 

somnolen, sporr, sporos, coma, apatis dengan GCS< 2 dan terjadi 

pada awal terserangnya stroke. Biasanya setelah pemulihan akan 

mengalami tingkat kesadran yang latergi dan compus metis GCS 

13-15 

c. Tanda tanda vital  

1) Pada penderita stroke hemoragik tekanan darah mempunyai 

nilai yang tinggi dengan systole >140 dan diastole >80 

2) Nadi : biasanya nadi pun akan dalam batas normal  

3) Pernafasan pada pasien stroke hemoragik biasanya akan 

mengalami gangguan pada bersihan jalan nafas  

4) Suhu : tidak terdapat masalah pada pasien  

d. Pemeriksaan head to toe menurut (Tarwoto,2013) 

1) Pemeriksaan kepala dan muka  

Biasaya kepala dan wajah akan berbentuk simetris ataupun 

tidak simetris, wajah pucat, dan pada pemeriksaan nervus V 

(trigeminal) pada pasien stroke yang koma ketika di usap 

korne matanya dengan menggunakan kapas halus, maka klien 
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akan menutup kelopak matanya. Sedangkan pada nervus VII 

(facialis) maka alis mata simetris, pasien akan mengangkat 

allis, mengerutkat dahinya, mengembungkan pipi, dan pada 

saat pasien mengembungkan pipi muncul ketidaksimetrisan 

kanan maupun kiri tergantung dimana lokasi yang lemah dan 

dimana letak posisi pasien kesulitan akan mengunyah  

2) Mata  

Konjungtiva tidak anemis, pupil isokor, sclera tidak ikterik, 

kelopak mata tidak terdpat odeme dan pada nervus II (optikus) 

dan pada luas pandang biasanya 90
o
 dan pada nervus III 

(okulomotirius): reflek mengedipkan mata biasanya dinilai jika 

pasien mau membuka matanya. Nervus VI (abdusen) biasanya 

pasien akan mengikuti arahan arahan dari tangan perawat ke 

kiri maupun ke kanan  

3) Hidung  

Simetris kanan maupun kiri, tidak adanya cuping hidung. Pada 

pemeriksaan nervus 1 (olfatorius):biasanya pemeriksaan ini 

akan di berikan bau bauan dari perawat  dengan menutup mata 

pasien. Antara posisi kana dan kiri memiliki nilai yang 

berbeda. Nervus VIII (askustikus): pada psien yang tidak 

lemah biasanya anggota gerak atasnya dapat melakukan gerak 

tangan-hidung  
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4) Mulut dan gigi  

Pada pasien apatis spoor, spoors koma biasanya akan 

mengalami masalah bau mulut dan mukosa bibir yang kering. 

Pemeriksaan nervus VII (fasialis): biasanya lidah akan 

medorong pipi kekanan maupun ke kiri, biibis simetris, dan 

lidah dapat membedakan rasan asin, asam, manis, mapun pahit. 

Pada nervus IX (glosofaringeal) : biasanya pada ovula yang 

terangkat tidak simetris dan akan mencong pada bagian tbuh 

yang lemah. Pada nervus XII ( hipoglosus) : biasanya pasien 

dapat menjulurkan lidahnya dan dapat dipencongkan kekanan 

maupun kekiri  

5) Telinga  

Daun telinga biasanya akan sejajar antara kiri maupun kanan, 

pemeriksaa nervus VIII (auskustikus) biasanya pasien terdapat 

gangguan pendengaran , gerakan dari  jari jari perawat  

6) Leher  

Bentuk leher biasanya terdapat kelenjar tiroid ataau tidak ada 

pembesaran kelenjar tiroid, pembesaran vena jugularis. Dan 

keadaan leher dalam keadaan normal  

7) Dada thorak 

Pemeriksaan yang dilakukan bentuk dada, suara nafas, retraksi, 

suara jantung, adanya suara tambahan pada jantung, ictus 

cordis, dan keluhan apa yang dirasakan oleh pasien  
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8) Pemriksaan abdomen  

Pemeriksaan ini meliputi benttuk perut, adanya nyeri tekan 

atau tidak, kembung, bising usus, dan tentunya keluhan yang 

dirasakan oleh pasien  

9) Pemeriksaan genetalia 

Untuk pemeriksaan genetalia meliputi kebersihan genetlia. 

Rambut pubis, adanya hemoroid atau tidak  

10) Ekstermitas  

Meliputi rentan gerak dalam batas normal ataupun tidak, 

adanya odeme atau tidak, tremor, terdapat nyeri tekan atau 

tidak, alat bantu jalan dan biasanya akan mengalami penurunan 

otot (skala 1-5) 

Kekuatan otot: 

0 : lumpuh  

1 : ada kontraksi  

2 : dapat melawan gravitas dengan sokongan  

3 : dapat melewati gravitas tapi tidak ada lawan  

4 : dapat melewati gravitas dengan sedikit tahanan  

5 : dapat melewati gravitas dengan kekuatan yang penuh  

11) Integumen  

Warna kulit biasanya sawo matang/putih/pucat, kulit 

keringataupun lembab, terdapat lesi atau tidak, kulit bersih 

ataupun kotor, CRT <2 detik, turgor kulit  
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12) Pemeriksaan nervus  

Pemeriksaan syaraf kranial menurut (Susilo,2019) meliputi  

a) Nervus 1 (Olfaktorius) : pemeriksaan ini di gunakan untuk 

menguji penciuman dengan cara menutup mata pasien dan 

perawat memberikan bau bauan yang tajam seperti 

tembakau, kopi dan sebagainya  

b) Nervus II (Optikus) : pemeriksaan ini untuk menguji 

aktivitas visual dan lapang pandang. 

Test visual : dengan menutup salah satu mata dan membaca 

dua baris dari sebuah artikel, koran,  maupun majalah 

Test lapang pandang : meminta menutup mata dengan 

bergantian jika pasien menutup mata sebelah kiri maka 

pemeriksa berada disebelah kanan dengan dengan 

memegang pena dan gerakan secara perlahan  

c) Nevus III (Oculomotorius) : melihat adanya respon pupil 

terhadap caahaya.  Dan sorotkan penlight ke arah pupil, 

perhatikan kontraksi pupil jika terkena sinar  

d) Nervus IV (Trochlear) : pemeriksaan mengikuti bola mata 

ke atas atau kebawah  

e) Nervus V (Trigeminus) : pemeriksaan dengan 3 sensori 

yang mengontrol sensori wajah, kornea, serta bagaian 

motorik otot wajah  
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f) Nervus VI (Abducens): pemeriksaan ini meliputi 

pemeriksaan gabungan, tetapi saraf ini sebagain besar saraf 

motoric, yang berfungsi untuk abduksi mata  

g) Nervus VII (Facialis) : meliputi pasien dalam keadaan 

diam dan pemeriksaan kekuatan otot, pada saat pasien diam 

maka diperhatikan asimetris pada wajah  

h) Nervus VIII (Acustikus) : pemeriksaan ini di gunakan untuk 

mengkaji  pendengaran dan keseimbangan  

i) Nervus IX (Glosofaringeus) : pemeriksaan ini 

mempersarafi pengecap pada 1/3 posterior lidah  

j) Nervus X (Vagus) : pemeriksaan ini mempersarafi organ 

viseral, pergerakan ovula, palatum lunak, tonsil  

k) Nervus XI (Accessoriues) : pemeriksaan ini dengan 

meminta klien menoleh kesamping dengan melawan 

tahanan  

l) Nervus XII (Hypoglosus) : pemeriksaan ini dengan 

mengkaji gerakan lidah saat bicara dan menelan  

13) Pemeriksaan Reflek 

Menurut Susilo 2019 pemeriksaan reflek meliputi :  

a) Reflek Fisiologis 

(1) Reflek Biceps 

Posisi : Dilakukan dengan pasien duduk, dengan 

membiarkan lengan untuk beristirahat di pangkuan 

pasien, atau membentuk sudut sedikit lebih dari 90 
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derajat di siku. Minta pasien memfleksikan di siku 

sementara pemeriksa mengamati dan meraba fossa 

antecubital. Tendon akan terlihat dan terasa seperti 

tali tebal. 

Cara : Ketukkan pada jari pemeriksa yang 

ditempatkan pada tendon m.biceps brachii, posisi 

lengan setengah ditekuk pada sendi siku. 

Respon : Fleksi lengan pada sendi siku 

(2) Reflek Trisceps  

Posisi : Dilakukan dengan pasien duduk dan perlahan 

tarik lengan keluar dari tubuh pasien, sehingga 

membentuk suduk kanan di bahu atau lengan bawah 

harus menjuntai ke bawah langsung di siku. 

Cara : Ketukkan pada tendon otot triceps, posisi 

lengan fleksi pada sendi siku dan sedikit pronasi 

Respon : Ekstensi lengan bawah pada sendi siku. 

(3) Reflek Brachioradialis  

Posisi : Dapat dilakukan dengan duduk. Lengan 

bawah harus berisitirahat longgar di pangkuan pasien 

(hampir sama dengan posisi pada reflek biceps) 

Cara : Ketukkan pada tendon otot brachioradialis 

(tendon melintasi sisi ibu jari pada lengan bawah) jari-

jari sekitar 10 cm proksimal pergelangan tangan. 
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Posisi lengan fleksi pada sendi siku dan sedikit 

pronasi. 

Respon : Fleksi pada lengan bawah, supinasi pada 

siku dan tangan 

(4) Reflek Patella 

Posisi : Dapat dilakukan dengan duduk atau berbaring 

terlentang 

Cara : Ketukkan pada tendon patella 

Respon : Ekstensi tungkai bawah karena kontraksi 

m.quadriceps femoris 

(5) Reflek Achiles 

Posisi : Pasien duduk dengn posisi kaki menggantung 

di tepi meja atau dengan berbaring terlentang dengan 

posisi kaki di atas kaki yang lain 

Cara : Ketukkan pada tendon achilles 

(6) Respon : Plantar fleksi kai karena kontaksi 

m.gastroenemius 

b) Reflek Patologis 

(1) Reflek Babinski 

Posisi : Pasien diposisikan berbaring terlentang 

dengan kedua kaki diluruskan, posisi tangan kiri 

pemeriksa memegang pergelangan kaki pasien agar 

kaki tetap pada tempatnya 
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Cara : Lakukan penggoresan telapak kaki bagian 

lateral dari posterior ke anterior 

Respon : positif apabila terdapat gerakan dorsofleksi 

ibu jari kaki dan pengembangan jari kaki lainnya 

(2) Reflek Chaddok 

Cara : Penggoresan kulit dorsum pedis bagian lateral 

sekitar maleolus lateralis dari posterior ke anterior 

Respon : Positif apabila ada gerakan dorsofleksi ibu 

jari disertai pengembangan jari-jari kaki lainnya 

(reflek seperti babinski) 

(3) Reflek Schaeffer 

Cara : Menekan tendon achilles 

Respon : Amati ada tidaknya gerakan dorsofleksi ibu 

jari kaki, disertai mekarnya (fanning) jari-jari kaki 

lainnya 

(4) Reflek Oppenheim 

Cara : Penggoresan atau pengurutan dengan cepat 

krista anterior tibia dari proksimal ke distal 

Respon : Amati ada tidaknya gerakan dorsofleksi ibu 

jari kaki, disertai mekarnya (fanning) jari-jari kaki 

lainnya 

(5) Reflek Gordon 

Cara : Memberi penekanan pada musculus 

gastrocnemius (otot betis) 
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Respon : Amati ada tidaknya dorsofleksi ibu jari kaki, 

disertai mekarnya (fanning) jari-jari kaki lainnya 

(6) Ankle Clonus 

Posisi : Pasien tidur terlentang atau setangah duduk 

Cara : Lutut dalam posisi fleksi, dan dengan cara 

manual lakukan gerakan dorsofleksi secara kejut 

Respon : Positif bila terjadi gerakan dorso/plantar 

fleksi yang terus menerus 

(7) Knee Clonus 

Posisi : Pasien dalam posisi duduk di tepi bed 

Cara : Dilakukan ketukan dengan reflek hammer pada 

tendon patella 

Respon : Positif bila terjadi gerakan fleksi/ekstensi 

yang terus menerus pada lututnya. 

2.2.1 Diagnosa keperawatan  

1. Nyeri kepala akut berhubungan dengan agens cidera fisiologis  

2.2.2 Intervensi keperawatan  

Intervensi keperawatan atau perencanaan keperawatan meliputi 

pengembangan dslm strategi desain dalam pengurangan, penccegahan, 

atau mengkoreksi,maslah masalah tersebut telah di identifikasi dalam 

diagnosa keperawatan dan tentunya juga menyimpulkan rencana asuhan 

keperawatan yang akan disusun dan juga memiliki beberapa komponen 

yaitu : prioritas masalah, kriteria hasil, intervensi serta pendokumentasian. 

Komponen komponen tersebut sangat memabantu dalam proses evaluasi 
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dan keberhasilan keperawatab yang sudah diimplementasi 

(Nursalam,2011) 

Tabel 2.2 Intervensi Keperawatan  

No Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan/Kriteria 

Slki 

Intervensi 

SikiManajemen Nyeri 

1. Nyeri kepala akut 

b/d agens cidera 

fisiologis 

Definisi:  

Mengidentifikasi 

dan mengelola 

pengalaman 

sendorik atau 

emosional yang 

berkaitan dengan 

keruskan jaringan 

atau fungsional 

dengan onset 

mendadak atau 

lambat dan 

berintesitas ringan 

hingga berat dan 

konstan  

Gejala dantanda 

mayor  

Subjektif:  

1. Mengeluh 

nyeri  

Objektif : 

1. Tampak 

meringis  

Meningkat: 

1. Kemampuan 

menuntaskan 

aktivitas 

Menurun: 

1. Keluhan nyeri  

2. Meringis 

3. Sikap Protektif 

4. Gelisah 

5. Kesulitan tidur 

6. Berfokus pada 

diri sendiri 

7. Anoreksia 

8. Pupil dilatasi  

9. Mual 

10. Muntah 

 

Observasi 

1. Identifikasi lokasi, 

karakteristik, 

durasi,frekuensi,ku

alitas,intensitas 

nyeri 

2.  Identifikasi skala 

nyeri 

3. Identifikasi 

respons nyeri non 

verbal 

4. Identifikasi faktor 

yang memperberat 

maupun 

memperingan nyeri 

5. Monitor efek 

samping 

penggunaan 

analgetik 

6. Identifikasi 

pengaruh nyeri 

pada kualitas hidup  

 

Terapeutik 

1. Berikan teknik 

nonfarmakologi 
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2. Bersikap 

protektif 

(mis, 

Waspada, 

posisi 

menghindari 

nyeri  

3. Gelisah  

4. Frekuensi 

nadi 

meningkat 

5. Sulit tidur  

Gejala dan tanda 

minor  

Objektif :  

1. Tekanan 

darah 

meningkat 

2. Pola 

nafasberubah  

3. Nafsu makan 

berubah  

4. Proses 

berfikir 

terganggu  

5. Menarik diri  

6. Berfokus 

pada diri 

sendiri 

7. Diaforesis  

untuk mengurangi 

nyeri (mis. Terapi 

musik,aromaterapi) 

2. kontrol lingkungan 

yang 

memperberarat 

atau memperingan 

nyeri  

3. Fasilitasi istirahat 

tidur 

4. Pertimbangkan 

jenis sumber nyeri 

dalam pemilihan 

strategi meredakan 

nyeri  

Edukasi 

1. Jelaskan penyebab, 

periode, dan 

pemicu nyeri 

2. Jelaskan strategi 

nyeri 

3. Anjurkan 

memonitor nyeri 

secara mandiri 

  ( Sumber SDKI-SIKI-SLKI,2018) 
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2.2.3 Implementasi keperawatan  

Implementasi adalah suatu tahap pelaksanaan terhadap suatu rencana 

tindakan keperawatan yang telah ditetapkan untuk perawat bersama 

seorang pasien. Implementasi juga dilakukan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan setelah validasi, selain itu juga dibutuhkan 

keterampilaninterpersonal, intelektual,dan teknik yang dilakukan harus 

cermat serta efisien dan tentunya dengan situasi yang tepat dan dengan 

selalu memperhatikan keamanan fisik maupun psikologis. Setelah selesai 

mengimplementasi lakukan dokumentasi yang meliputi intervensiyang 

sebelumnya sudah dilakukan dan tanyakan bagaimana respon 

pasien.(Barah&Jauhar,2013) 

2.2.4 Evaluasi keperawatan  

Dalam proses keperawatan tahap terakhir adalah evaluasi 

keperaatan. Dalam evaluasi ini adalah kegiatan membandingkan hasil 

yang telah dicapai setelah dilakukan implemntasi keperawatan dan 

memiliki tujuan yang diharapkan dalam perencanaan. Tiga alternative 

yang perwat gunakan untuk menentukan sejauh mana tujuan itu dapat 

tercapai:  

1. Berhasil : perilaku pasien sesuai dengan pertanyaan tujuan dalam 

waktu dan tujuan yang telah dicapai  

2. Tercapai sebagaian : pasien telah menunjukan perilaku namun belum 

sebaik dengan perilaku yang telah ditentukan dalam pertanyaan 

tujuan  
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3. Belum tercapai : pasien belum mampu menunjukkan sama sekali 

perilaku yang telah diharapkan dengan pertanyaan tujuan (Bararah & 

Jauhar,2013) 

Menurut (Wahyuni,2012) agar memudahkan perawat dalam 

mengevaluasi atau mengetahui perkembangan pasien maka menggunakan 

komponen SOAP yaitu: 

a. S : Data subyektif  

Perkembangan suatu keadaan pasien yang didadasarkan pada apa 

yang telah dirasakan, dikeluhkan dan apa yang diungkapkan. 

b. O : Data obyektif  

Perkembangan yang dapat diamati dan dapat juga diukur oleh 

seorang perawat atau tim kesehatan lainnya  

c. A : Analisis  

Merupakan penelitian dari dua jenis data tersebut baik data 

subjektif maupun data obyektif, apakah pasien berkembang dengan 

baik atau malah menurun  

d. P : Perencanaan  

Perencanaan dalam penanganan pasien yang didasari pada hasil 

analisisyang mempunyai isi untuk melnjutkan perencanaan apabila 

masalah belum teratasi 

 


