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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL 

Data Asuhan Keperawatan 

Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Keluarga Tn.N Dengan Gangguan 

Sistem Persyarafan Akibat Stroke Non Hemoragik Pada Ny. E di Rt 06 Rw 

07 Kel Tipar Kec Citamiang Wilayah Kerja Puskesmas Tipar Kota Sukabumi 

4.1.1 Pengkajian 

Hari / Tanggal   : 27 April 2020 

Metode    :Anamnesa,Observasi,dan Pemeriksaan Fisik 

Pengkaji    : Fitri Indah Sari 

1) Data Umum  

Nama KK   : Tn.N 

Umur    : 70 TH 

Alamat  : JL . pemuda Rt/Rw 06/07 Kel. Tipar  

  Kec. Citamiang Kota Sukabumi 

Pekerjaan KK   : Ibu Rumah Tangga 

Pendidikan KK  : SD 

Komposisi Keluarga  : 
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Tabel 4.1 Daftar Komposisi Keluarga 

 

No  

 

Nama  

 

JK 

 

Hub 

dgn 

KK 

 

Pendi-

dikan  

Umur  Status Imunisasi Ket  

BCG  Polio  DPT  Hepat

itis  

Campak  

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1  Tn. N  L  Suami  SD  70 

Thn 

-  -

  

- - - - - - - - - - Sehat/ 

Sakit  

2  Ny. E P  Istri  SD 60 

Thn  

-  - - - - - - - - - - - Sehat/ 

Sakit  

2  Nn. N  P  Anak  D3 

Perpaja

kan  

25 

Thn  

-  - - - - - - - - - - - Sehat/ 

Sakit  

 

 

a) Genogram  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 : Laki-laki 

 

  : Perempuan 

 

               : Menikah  

 

               : Anak Kandung  
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 Hasil pengkajian dari silsilah keturunan keluarga Tn.N orang tua 

keduanya sudah meninggal,Tn.N adalah anak ke 4 dari  5 bersaudara , 2 

perempuan , 3 laki-laki. Kakak laki-laki kedua sudah meninggal. 

Hasil dari silsilah keturunan keluarga Ny.E orangtua keduanya sudah 

meninggal, Ny.E adalah anak ke 4 dari 4 bersaudara perempuan semuanya . 

kaka pertama sudah meninggal, dalam keturunan keluarga nya tidak ada 

hipertensi atau pun stroke.Dri pernikahan nya Tn.N dan Ny.E memiliki 3 

orang anak yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan yang masih tinggal 1 rumah. 

b) Tipe Keluarga  

Tipe keluarga Ny. E termasuk keluarga The Nuclear Family 

(keluarga inti) , yaitu keluarga  yang terdiri dari suami yaitu Tn. N , 

istri Yaitu Ny.E dan anak kandung Tn.S Tn.D, Nn.N . 

c) Suku Bangsa 

Baik dari keluarga Tn.N dan Keluarga Ny. E berasal dari 

suku Sunda., Dalam sehari-hari keluarga berkomunikasi 

menggunakan Bahasa Sunda. Menurut keluarga Ny. E dalam 

kebudayaan yang mereka anut tidak ada yang bertentangan dengan 

tindakan kesehatan. 

d) Agama  

Menurut penuturan Tn.N Seluruh anggota keluarganya 

beragama islam, tiap hari keluarga beribadah menurut ajaran agama 

islam, keluarga percaya bahwa penyakit yang dialami Ny.E berasal 

dari Allah SWT dan akan sembuh atas kehendak-NYA dan 

beranggapan ini bukan penyakit kutukan. Tidak ada keyakinan 

yang menyimpang dari agamanya.saat ini  Selama sakit Ny.E 
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hanya beribadah ditempat tidur karena sudah tidak bisa lagi 

beraktivitas. 

e) Status sosial ekonomi keluarga 

Menurut penuturan Tn.N Setiap bulan pendapatan 

keluarganya kurang lebih 2.000.000, pendapatan ini didapat dari 

hasil Tn N bekerja dan bantuan dari anak-anaknya. dari pendapat 

ini keluarga Tn.N bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari serta masih 

bisa menabung untuk keperluan Kesehatan. Dari penututran 

keluarga Tn.N maka dapat disimpulkan keluarga tn n termasuk 

kepada keluarga Sejahtera II . 

f) Aktivitas rekreasi keluarga 

Menurut Tn N tidak ada aktivitas rekreasi yang khusus di 

keluarganya, paling hanya berkumpul bersama keluarga dengan 

menonton TV bersama, sebelum Ny E sakit biasanya Tn N dan Istri 

sering berkunjung ke rumah anaknya di bogor sekalian rekreasi, 

tetapi setelah Ny E sakit Keluarga Tn N hanya di rumah saja.. 

2) Riwayat dan tahap kembang keluarga 

a) Tahap perkembangan keluarga saat ini  

Keluarga Tn.N saat ini pada tahap perkembangan keluarga 

Lansia. Dikarenakan usia Tn N sudah lebih dari 60 tahun dan 

anak pertama Tn N sudah berumah tangga.  Tugas 

perkembangan yang sudah terpenuhi adalah Keluarga sudah 

mampu menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun, 

keluarga juga mampu mempertahankan hubungan perkawinan 
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yang memuaskan ini dapat dilihat dari keharmonisan keluarga, 

keluarga juga mampu mempertahankan keluarga antar generasi 

dengan cara berkungjung ke anak nya yang tinggal diluar kota 

atau anaknya yang ritin berkunjung ke rumah Tn N, Tn N dan 

Ny E mengatakan bahwa usianya sebentar lagi karena sudah 

lansia oleh karena itu Tn N dan Istri memperbanyak ibadah 

untuk persiapan jika di panggil ilahi.  

b) Tahap perkembangan keluarga belum terpenuhi 

Dilihat dari hasil penuturan Tn.N maka tugas 

perkembangan Keluarga Tn.N tidak ada tugas perkembangan 

yang belum terpenuhi hanya saja Tn N inngin melihat anak 

bungsunya menikah. 

c) Riwayat keluarga inti 

Setelah dilakukan pengkajian pada keluarga Tn.N 

didapatkan hasil riwayat kesehatan anggota keluarga sebagai 

berikut : 

(1) Riwayat kesehatan Tn. N 

Saat dilakukan pengkajian Tn.N dalam keadaan 

sehat, dan tidak mempunyai penyakit menular dan penyakit 

keturunan, tekanan darah 110/80 mmHg. Saat diwawancara 

Tn.N mengatakan tidsk mengeluh apa-apa dan dalam 

keadaan sehat. 

(2) Riwayat kesehatan Ny. E 
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Menurut penuturan Tn.N istrinya mendertita 

hipertensi sejak 2010 dan pada tahun 2015 Ny.E terkena 

stroke yang harus dirawat di RSUD syamsudin SH selama 

7 hari ,kemudian pada tahun 2017 Ny.E terkena lagi stroke 

dan kembali dirawat selama 5 hari di RSUD syamsyudin 

SH.Tn.N mengatakan masih belum tau kenapa istri nya 

terjadi stroke berulang oleh karena itu sebisa mungkin Tn.N 

dan anaknya mengantar istrinya untuk control kesehatanya 

setiap 1 bulan sekali di puskesmas. pada saat dikaji Ny.E 

tampak lemas dan hanya berbaring di tempat tidur sebagian 

ADL nya dibantu oleh keluarga , pada ekstremitas atas dan 

bawah sebelah kiri  Ny.E  susah untuk digerakan, ROM 

tidak dapat digerakan ke semua arah dan tidak bergerak 

bebas,   

Kekuatan otot :  

        5       3 

        5       3 

   

cara bicara pelo, tekanan darah : 140/90 mmHg, Nadi : 

92x/menit. 

(3) Riwayat Kesehatan Nn. N 

Saat dilakukan pengkajian Ny. N dalam keadaan 

sehat, dan tidak mempunyai penyakit menular dan penyakit 

keturunan, tekanan darah 120/90 mmHg. 
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(4) Riwayat kesehatan sebelumnya 

Dari pihak keluarga Tn.N mengatakan tidak ada 

yang mempunyai riwayat penyakit keturunan seperti 

hipertensi dm , dan tidak ada yang mempunyai penyakit 

menular seperti TB , hiv dll. Dan di pihak Keluarga Ny. E 

juga mengatakan didalam keluarganya tidak ada anggota 

keluarga yang menderita penyakit yang seruppa dengan 

dirinya dan tidak ada anggota keluarga yang menderita 

penyakit keturunan dan penyakit menular.  

3) Keadaan lingkungan 

a) Karakteristik rumah  

Luas rumah yang ditempati Ny. E seluas 200 M2 status 

rumah pribadi, rumah permanen, lantai dan keramik, dua lantai, 

langit-langit dari interknit, atap dari genteng, jumlah ruangan 8 

terdiri dari 4 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga,ruang 

makan, 1 dapur, 1 kamar mandi, terdapat 3 pintu, 4 pintu 

jendela, 3 pintu sumber ventilasi dan cukup menjadikan rumah 

tidak pengap dan lembap, jendela setiap hari dibuka terutama 

dipagi hari, sumber air yang dgiunakan berasal dari sumur 

buatan, kondisi air bersih, tidak terasa, tidak berbau. 

Lingkungan dari rumah kerumah berdekatan. 

b) Karakteristik tetangga dan komunitas RW 

Jarak rumah Ny. E dengan tetangganya saling berdekatan. 

Kebiasaan tetangga dan klien hampir sama karena mereka satu 
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suku.sehingga tidak ada perbedaan budaya atau norma dengan 

tetangganya. Saat waktu senggang sesudah shalat dzuhur 

anggota keluarga sering berkumpul bersama tetangga. 

Hubungan antara keluarga dengan tetangga cukup baik, ditandai 

dengan klien sering berkomunikasi baik dengan tetangga. 

Sampai saat ini Tn.N Sering shalat berjamaah di masjid, dan 

Ny.E tidak lagi aktif mengikuti kegiatan pengajian dikarenakan 

kondisi nya yang lemah . 

c) Mobilitas geografis keluarga 

Ny.E mengatakan asli dari daerah tipar, rumah yang 

ditempati sekarang merupakan rumah sendiri, rumah berlokasi 

dipinggir jalan dan terjangkau transportasi umum. Keluarga 

tidak ada rencana untuk pindah rumah bersama anak-anaknya. 

d) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat 

Interaksi keluarga dengan masyarakat cukup baik, seluruh 

anggotanya dapat bersosialisasi dengan masyarakat seperti 

pengajian, kerja bakti atau kadang ngobrol dan berkumpul 

dengan tetangganya. Keluarga ikut mengikuti kegiatan 

masyarakat seperti meronda dan pengajian mingguan. 

Ny.E sudah tidak lagi berkumpul dengan tetangganya 

paling tetangga yang selalu rutin menjenguk Ny.E  

e) Sistem pendukung keluarga 
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Keluarga Tn.N semuanya sudah memiliki BPJS dan ketika 

ada permasalahan terutama keuangan biasanya dibantu oleh 

anak-anaknya . 

 

 

4) Struktur keluarga  

a) Pola peran  

Tn.N Berperan sebagai seorang suami pemberi nafkah dan 

kepala keluarga. Ny. E berperan sebagai sorang ibu rumah 

tangga, dan berperan sebagai seorang istri. Tapi saat ini seluruh 

kegiatan rumah tangga di bantu oleh anak bungsu nya. Nn.N 

berperan sebagai anak dan membantu perekonomian keluarga. 

b) Struktur kekuatan keluarga 

Menurut Tn.N Pengambilan keputusan ada pada tangan 

Tn.N Sebagai kepala keluarga. Namun sebelum mengambil 

keputusan tetap di musyawarahkan dengan seluruh anggota 

keluarga. 

c) Nilai dan norma keluarga 

Nilai dan norma berlaku di keluarga menerapkan aturan 

sesuai dengan norma agama yang berlaku di lingkungan 

masyarakat.. Dalam keluarga klien tidak ada tindakan yang 

menyimpang contohnya keluarga klien tidak percaya pada 

dukun. 

d) Pola komunikasi keluarga 
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Pola komunikasi keluarga dilakukan secara terbuka, setiap 

ada permasalahan keluarga selalu musyawarah terlebih dahulu 

untuk menyelesaikan masalahnya. 

 

 

 

5) Fungsi keluarga  

a) Fungsi afektif 

Walaupun dikeluarga hanya tinggal 3 orang,namun keluarga 

saling menghormati, saling menyayangi saling memberikan dukungan 

di tandai dengan saling mengobrol dan selalu menyempatkan 

berdiskusi dan berkumpul setiap hari namun keluarga Ny. E selalu 

memperhatikan dan menganjurkan anggota keluarganya saling 

menghormati satu sama lain, baik dalam keluarga maupun 

dengan orang lain di lingkungan sekitar. 

b) Fungsi sosialisasi 

Keluarga Ny. E sangat dekat dengan anggota keluarganya, 

interaksi dalam keluarga terjalin dengan baik dan harmonis, 

keluarga selalu mendidik anggota keluarga agar bergaul dengan 

baik antar sesama teman dan masyarakat. 

c) Fungsi perawatan kesehatan 

(1) Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan 

Hasil dari pengkajian keluarga Tn.N masih belum  

mengenal masalah kesehatan yang terjadi pada Ny.E hal ini 

ditunjukan keluarga tidak mampu menjawab dengan tepat 
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mengenai pengertian, tanda dan gejala serta penyebab 

stroke, penanganan stroke serta dampak yang akan terjadi. 

(2) Keluarga mampu mengambil keputusan 

Menurut Tn.N bahwa dirinya belum mampu 

mengambil keputusan jika stroke Ny.E kambuh lagi beliau 

hanya berusaha membawa berobat ke puskesmas dan rumah 

sakit saat klien mengeluh sakit. Sekarang klien sedang 

menjalani pengobatan secara teratur dan kadang saat klien 

melakukan kunjungan rutin ke Puskesmas ditemani oleh 

keluarganya. 

(3) Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit 

saat dikaji Keluarga Tn.N belum mampu merawat 

keluarga yang sakit hal ini dituntujkan keluarga belum 

mampu melatih ROM pada Ny.E dan keluarga juga belum 

tau cara perawatan orang dengan pasca stroke dirumah. 

Keluarga hanya berusaha memberikan obat yang diberikan 

oleh puskesmas, mengatur pola makan, menganjurkan 

istirhata dan minum air hangat.  

(4) Keluarga mampu memodifikasi lingkungan 

Keluarga mengatakan kebersihan sangat penting 

untuk kesehatan keluarganya. Upaya keluarga dalam 

mempertahankan kesehatanya yaitu dengan menanamkan 

pola hidup bersih dan sehat. Keluarga mengatakan makanan 

yang biasa di masak menggunakan bumbu rendah garam. 
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Tetapi Ny.E selalu menolak dan tidak mau makan , ketika 

tidak ada keluarga Ny.E selalu menyuruh tetangganya 

membeli makanan tidak sehat, Keluarga Ny. E mempunyai 

ventilasi yang cukup dirumahnya, penerangan juga cukup, 

lantai tidak licin, dan penataan dirumah bersih dan rapih, di 

toilet sudah ada pegangan nya. Dan Ny.E kadang malas 

untuk meminum obat . 

(5) Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan 

Pada saat dikaji keluarga mengetahui akan 

keberadaan puskesmas yaitu puskesmas tipar untuk 

pemeriksaan kesehatan dan tempat ia control setiap bulan 

nya, jika ia rutin periksa ia percaya membantu kesehatanya. 

Sampai saat ini keluarga belum mengalami pengalaman 

yang tidak baik terhadap pelayanan kesehatan dan petugas 

kesehatan maupun fasilitas yang tersedia di puskesmas 

tipar, untuk pergi ke pukesmas pun biasnya jalan kaki, atau 

menggunakan angkutan umum, tetapi Ny.E sudah pasrah 

dengan kondisinya saat ini sehingga beliau malas control, 

jadi ketika control setiap bulan Ny.E selalu dipaksa oleh 

anggota keluarga yang lain. 

d) Fungsi Reproduksi 

Dari pernikahan Tn. N dan Ny. E memiliki 3 orang anak 2 

laki-laki dan 1 perempuan kedua laki- laki sudah menikah dan 
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yang 1 perempuan belum menikah dan masih tinggal bersama 

kedua orangtuanya. 

 

 

 

e) Fungsi ekonomi 

Menurut pengakuan keluarga, penghasilan yang didapatkan 

cukup setiap bulanya, untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari 

keluarga Ny E  

6) Stress dan koping keluarga  

a) Stressor jangka pendek dan jangka panjang 

(1) Stressor jangka pendek 

Masalah yang dirasakan saat ini oleh keluarga adalah 

bagaimana agar penyakit Ny.E agar bisa sehat kembali dan 

prosess penyembuhan nya berjalan dengan lancar. 

(2) Stressor jangka panjang 

Keluarga Ny. E khawatir dengan kesehatan Ny. E takut 

jika suatu saat penyakit nya semakin parah. 

b) Kemampuan keluarga berespon terhadap stressor  

Untuk jangka pendek, keluarga memanfaatkan fasilitas 

pelayanan kesehatan untuk mengontrol dan mengidentifikasi 

masalah penyakit yang di derita oleh keluarga Ny. E dengan 

pergi ke puskesmas. 

c) Strategi koping yang digunakan 



98 
 

 
 

Keluarga Ny. E mengatakan jika ada masalah selalu 

membicarakanya dengan anggota keluarga yang lain  atau 

meminta bantuan kepada orang lain yang dianggap mampu 

membantu untuk memecahkan masalahnya dan berdoa kepada 

Allah SWT. 

d) Strategi adaptasi disfungsional 

Jika terdapat suatu masalah keluarga Ny. E selalu memilih 

membicarakan atau bermusyawarah terlebih dahulu. 

7) Pemeriksaaan Fisik  

Tabel 4.2 Pemeriksaan Fisik  

No Pemeriksaaan Fisik Ny. E Tn. N Ny. N 

1 Keadaan umum 

tanda-tanda vital  

Kesadaran 

Compos Mentis  

TTD : 140/90 

N : 92 

R : 20 

BB : 65 

TB : 150 

Kesadaran 

Compos Mentis  

TD : 110/80 

N : 85 

R : 20 

BB : 78 

TB : 160 

Kesadaran 

Compos Mentis  

TD : 120/90 

N : 75 

R : 20 

BB : 60 

TB : 165 

2  Kepala  Bentuk simetris, 

ada uban, 

rambut merata , 

kepala bersih, 

tidak ada lesi, 

tidak ada nyeri 

tekan. 

Bentuk simetris, 

ada uban, rambut 

tidak merata , 

kepala bersih, 

tidak ada lesi, 

tidak ada nyeri 

tekan. 

Bentuk simetris, 

warna rambut 

hitam, rambut 

merata , kepala 

bersih, tidak ada 

lesi, tidak ada 

nyeri tekan. 

3 Mata dan wajah  Bentuk wajah 

simetris, tidak 

ada bekas luka, 

bentuk mata 

simetris, 

pertumbuhan 

alis merata, 

konjungtuva 

tidak anemis, 

fungsi 

penglihatan 

normal. 

Bentuk wajah 

simetris, tidak ada 

bekas luka, 

bentuk mata 

simetris, 

pertumbuhan alis 

merata, 

konjungtuva tidak 

anemis, fungsi 

penglihatan 

normal. 

Bentuk wajah 

simetris, tidak ada 

bekas luka, 

bentuk mata 

simetris, 

pertumbuhan alis 

merata, 

konjungtuva tidak 

anemis, fungsi 

penglihatan 

normal. 
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4 Hidung  Bentuk hidung 

simetris, tidak 

ada secret, tidak 

ada pernafasan 

cuping hidung, 

penciuman baik, 

tidak ada nyeri 

tekan. 

Bentuk hidung 

simetris, tidak ada 

secret, tidak ada 

pernafasan cuping 

hidung, 

penciuman baik, 

tidak ada nyeri 

tekan. 

Bentuk hidung 

simetris, tidak ada 

secret, tidak ada 

pernafasan cuping 

hidung, 

penciuman baik, 

tidak ada nyeri 

tekan. 

5 Mulut  Mulut tidak 

simetris,  

mukosa bibir 

kering, jumlah 

gigi tidak 

lengkap, tidak 

ada karies gigi, 

reflex menelan 

baik. 

Mukosa bibir 

kering, jumlah 

gigi tidak 

lengkap. Tidak 

ada karies gigi, 

reflex menelan 

baik. 

Mukosa bibir 

lembab, gigi 

lengkap, tidak ada 

karies gigi, reflex 

menelan baik 

6 Telinga  Bentuk kedua 

telinga simetriis, 

tidak ada nyeri 

tekan pada 

telinga, fungsi 

pendengaran 

baik. 

Bentuk kedua 

telinga simetriis, 

tidak ada nyeri 

tekan pada 

telinga, fungsi 

pendengaran baik. 

Bentuk kedua 

telinga simetriis, 

tidak ada nyeri 

tekan pada 

telinga, fungsi 

pendengaran baik. 

7 Leher  Tidak ada 

pembekakan 

kelenjar tiroid, 

leher dapat 

digerakan ke 

semua arah, 

tidak ada 

pembesaran jpv 

Tidak ada 

pembekakan 

kelenjar tiroid, 

leher dapat 

digerakan ke 

semua arah, tidak 

ada pembesaran 

jpv 

Tidak ada 

pembekakan 

kelenjar tiroid, 

leher dapat 

digerakan ke 

semua arah, tidak 

ada pembesaran 

jpv 

8 Dada  Bentuk dada 

simetris, RR : 

20x/menit, tidak 

ada bunyi 

jantung 

tambahan, tidak 

terdapat lesi, 

kebersihan dada 

baik. 

Bentuk dada 

simetris, RR : 

20x/menit, tidak 

ada bunyi jantung 

tambahan, tidak 

terdapat lesi, 

kebersihan dada 

baik. 

Bentuk dada 

simetris, RR : 

20x/menit, tidak 

ada bunyi jantung 

tambahan, tidak 

terdapat lesi, 

kebersihan dada 

baik. 

9 Abdomen Bentuk simetris, 

tidak ada nyeri 

tekan/ nyeri 

lepas pada 

semua kuadran 

Bentuk simetris, 

tidak ada nyeri 

tekan/ nyeri lepas 

pada semua 

kuadran 

Bentuk simetris, 

tidak ada nyeri 

tekan/ nyeri lepas 

pada semua 

kuadran 

10 Ekstremitas  Atas : bentuk 

kedua tangan 

Atas : bentuk 

kedua tangan 

Atas : bentuk 

kedua tangan 
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8) Harapan keluarga 

Harapan keluarga Melihat kondisi sekarang Ny. E percaya 

bahwa penyakitnya akan segera sehat dan normal kembali 

seperti sedia kala, walaupun penyakitnya susah untuk 

disembuhkan tapi keluarga percaya dan yakin penyakit Ny.E 

dapat disembuhkan karena Ny.E selalu mengkonsumsi obat 

untuk menanganinya dan selalu pergi ke puskesmas secara rutin 

tiap bulan untuk control memeriksakan kondisinya. Keluarga 

berharap dengan adanya petugas kesehatan kerumah. Petugas 

kesehatan mampu dan memberikan bimbingan dan penjelasan 

simetris, jari-jari 

lengkap, ROM 

tidak dapat 

digerakan ke 

semua arah dan 

tidak bergerak 

bebas. 

 

Bawah : bentuk 

kedua kaki 

simetris, jari-jari 

lengkap, ROM 

pada kaki dan 

tangan kiri tidak 

dapat digerakan 

ke semua arah 

dan tidak 

bergerak bebas 

 

     5     3 

     5     3 

 

 

  

simetris, jari-jari 

lengkap, ROM 

dapat digerakan 

ke semua arah 

dan bergerak 

bebas. 

 

Bawah : bentuk 

kedua kaki 

simetris, jari-jari 

lengkap, ROM 

dapat digerakan 

ke semua arah 

dan  bergerak 

bebas  

 

simetris, jari-jari 

lengkap, ROM 

dapat digerakan 

ke semua arah 

dan bergerak 

bebas. 

 

Bawah : bentuk 

kedua kaki 

simetris, jari-jari 

lengkap, ROM 

dapat digerakan 

ke semua arah 

dan  bergerak 

bebas  
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mengenai penyakit stroke.keluarga juga berharap program 

pengobatan yang sedang dijalani bisa berjalan dengan lancar 

agar Ny.E Cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia 

kala. 

 

 

a) Keluarga mandiri  

Tabel 4.3 kriteria keluarga mandiri 

No Kriteria Tingkat Perkembangan 

I II III IV 

1 Menerima petugas (puskesmas)  √   

2 Menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana 

keperawatan  

 √   

3 Tahu dan dapat mengungkapkan masalah 

kesehatannya secara benar  

 √   

4 Memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan 

anjuran  

 √   

5 Melakukan tindakan keperawatan sederhana 

sesuai dengan anjuran  

 √   

6 Melakukan tindakan pencegahan secara aktif      

7 Melakukan tindak peningkatan kesehatan 

(promotif) secara aktif  

    

 

Berdasarkan tabel kesimpulan kriteria keluarga mandiri Ny. E berada 

pada tahapan keluarga mandiri tingkat II, keluarga Ny. E dapat 

menerima petugas kesehatan, bersedia menerima kunjungan, dapat 

menjelaskan beberapa poin tentang masalahnya sesuai yang dialami, 

mengetahui fasilitas kesehatan dan sering control ke puskesmas. 
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b) Keluarga sehat  

Tabel 4.4 indikator keluarga sehat  

No Indikator Keterangan  

Ya  Tidak  N  

1 Keluarga mengikuti program KB    √ 

2 Ibu bersalin di faskes    √ 

3 Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap   √ 

4 Bayi diberi ASI ekslusif selama 6 bulan   √ 

5 Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan   √ 

6 Penderita TB paru berobat sesuai 

standar 

  √ 

7 Penderita hipertensi berobat teratur √   

8 Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan   √ 

9 Tidak ada anggota keluarga yang 

merokok 

  √ 

10 Keluarga memiliki/memakai air bersih √   

11 Keluarga memiliki/ memakai jamban 

sehat 

√   

12 Sekeluarga menjadi anggota JKN / 

askes 

√   

IKS keluarga Ny.E : 
Ʃ𝑦

(12−𝑁)
 x 100% 

Keterangan : Y : 5 
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T : 0 

N : 7 

Ʃ𝑦

(12−𝑁)
 x 100% = 

5

(12−7)
 x 100% = 

5

5
 x 100% = 100% = 1,0  

Dapat disimpulkan bahwa keluarga Ny.E termasuk kedalam keluarga sehat. 

 

c) Pengkajian emosional 

Tabel 4.5 identifikasi emosional Ny. E  

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 
Apakah klien mengalami kesulitan tidur ?  √ 

2 
Apakah klien sering merasa gelisah ?  √ 

3 
Apakah klien sering murung dan menangis?   √ 

4 
Apakah klien sering wa-was atau khawatir?   √ 

Intepretasi : hasil dari pemeriksaan masalah emosional klien 

tidak mengalami gangguan emosional. 

d) Pengkajian fungsional klien 

1) Katz Indeks  

(a) Mandiri dalam makan, kontinensia (BAK dan BAB), 

menggunakan pakaian , pergi ke toilet, berpiindah 

mandi. 

(b) Mandiri semuanya kecuali salah satu saja fungsi dari 

fungsi diatas. 

(c) Mandiri kecuali mandi,  dan satu lagi fungsi yang lain. 



104 
 

 
 

(d) Mandiri kecuali mandi, berpakaian dan satu lagi fungsi 

yang lain. 

(e) Mandiri kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, dan satu 

fungsi yang lain. 

(f) Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, berpindah 

dan satu fungsi yang lain 

(g) Ketergantungan untuk semua fungsi diatas 

Interpretasi : dari hasil pemeriksaan Ny. E termasuk 

kedalam kategori F yaitu mandiri, kecuali mandi, 

berpakaian, ke toilet, berpindah dan satu fungsi yang 

lain. 

2) Barthel Index  

Tabel 4.6 Barthel Index 

No Kriteria Dengan 

bantuan 

Mandiri Nilai 

klien 

Keterangan 

1 
 Makan  5  10 10 3x/hari 1 porsi dengan 

lauk pauk dan sayur, 

klien makan secara 

mandiri. 

2 
Minum  5 10 10 7 gelas perhari , klien 

minum air putih 

3 
Berpindah 

tempat  

5-10 15 5 Klien berpindah tempat 

dengan bantuan keluarga  

4 
Kebersihan diri  0 5 0 2x/hari dengan bantuan 

5 
Mobilisasi 

toilet  

5 10 5 3x/hari dengan bantuan 

6 
Mandi  5 15 5 2x/hari dibantu oleh 

keluarga 

7 
Jalan di 

permukaan 

datar  

0 5 0 Klien dibantu jika 

bej\rjalan dipermukaan 

datar 

8 
Naik turun 

tangga  

5 10 5 Klien tidak dapat 

berjalan naik turun 
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tangga 

9 
Mengenakan 

pakaian  

5 10 5 Klien tidak bisa  

menggunakan pakaian 

sendiri 

10 
Control BAK  5 10 5 Klien bisa mengontrol 

BAK  

11 
Control BAB  5 10 5 Klien bisa mengontrol 

BAB 

12 
Olahraga dan 

latihan  

5 10 5 Klien dapat melakukan 

ROM pasif dengan 

bantuan 

13 
Rekreasi dan 

memanfaatkan 

waktu luang  

5 10 5 Klien hanya terbaring di 

tempat tidur  

Skor  
65 Ketergantungan sebagian 

 

Keterangan  :  

Skor 130  : mandiri  

Skor 65-125  : ketergantungan sebagian 

Skor 60 : ketergantungan total  

Interpretasi  : status kemandirian klien 

menurut barthel indekx adalah ketergantungan sebagian 

yaitu dengan skor 65  

3) Pengkajian keseimbangan  

Tabel 4.7 pengkajian keseimbangan  

No Keseimbangan Bisa (0) Tidak (1) 

1 
Bangun dari kursi   1 

2 
Duduk ke kursi   1 

3 
Menahan dorongan pada 

sternum mata terbuka 

 1 

4 
Menahan dorongan pada 

sternum mata tertutup 

 1 

5 
Perputaran leher  0  
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6 
Gerakan menggapai sesuatu   1 

7 
Membungkuk   1 

No 
Gaya berjalan Bisa (0) Tidak (1) 

1 
Berjalan sesuai perintah   1 

2 
Kemampuan mengangkat kaki 

saat berjalan  

 1 

3 
Kontinuitas langkah kaki saat 

berjalan 

 1 

4 
Kesimetrisan langkah   1 

5 
Penyimpangan jalur pada saat 

berjalan 

 1 

6 
Berbalik  1 

Jumlah  
 12  

Keterangan  : 

0-5  : resiko jatuh 

6-10  : resiko jatuh sedang 

11-13  : resiko jatuh tinggi 

Interpretasi  : setelah dilakukan pengkajian 

keseimbangan dan gaya berjalan Ny.E Termasuk pada resiko 

jatuh sedang dengan skor 12 . 

e) Pengkajian status mental 

(1) Pengkajian short portable mental status questionnaire 

(SPMSQ) 

Tabel 4.8 pengkajian short portable mental status 

questionnaire (SPMSQ) pada Ny.E 

Benar Salah No Pertanyaan 

√ 
 1 Tanggal berapa hari ini? 27 
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√ 2 Hari apa sekarang ? minggu 

√ 
 3 Apa nama tempat ini ? rumah 

√ 
 4 Dimana alamat anda ? Tipar  

√ 
 5 Berapa umur anda ? 60 thn 

√ 
 6 Kapan anda lahir ? tahun 

√ 
 7 Siapa presiden Indonesia sekarang ? 

Jokowidodo 

√ 
 8 Siapa presiden Indonesia sebelumnya? 

SBY 

√ 
 9 Siapa nama kecil suami anda ? Tn.N 

√ 
 10 Kurang 3 dari 20 dan tetap pengurangan 

3 dari setiap angka baru, semua secara 

menurun ? 20,17,14,11,8,5 

10  
  

Keterangan  :  

Salah 0-3 : fungsi intelektual utuh  

Salah 4-5 : kerusakan fungsi intelektual ringan  

Salah 6-8 : kerusakan fungsi intelektual sedang  

Salah 9-10 : kerusakan fungsi intelektual berat 

Interpretasi : dari hasil pengkajian SPMSQ Ny . E masih 

mempunyai fungsi intelektual utuh dengan jawaban salah 1 

dari semua pertanyaan yang telah diberikan. 

(2) Pengkajian Kognitif klien menggunakan mini mental state 

Exam (MMSE) 

Tabel 4.9 Pengkajian mini mental state Exam (MMSE) 

NO Aspek 

kognitif 

Nilai 

maks 

Nilai 

klien 

Kriteria 

1 
Orientasi 

 

 

5  

 

 

4 

 

 

Menyebutkan dengan benar :  

 Tahun : 2020 

 Musim : panas  



108 
 

 
 

 

 

 

 

Orientasi   

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 Tanggal : 27 

 Hari : minggu 

 Bulan : April  

Dimana kita sekarang berada  

 Negara : Indonesia  

 Provinsi : jawa barat  

 Kota : sukabumi 

 Kel  : citamiang  

 Rt / Rw : 06/07 

2 
Registrasi  3 3 Sebutkan nama 3 objek (oleh pemeriksa) 1 

detik untuk mengatakan masing-masing objek. 

 Pintu,jendela, lantai 

3 
Perhatian 

dan 

kalkulasi 

5 5 Minta klien untuk memulai dari angka 100 

kemudian di kurangi 7 sampai 5 kali  

 93,86,79,74,63 

4 
Mengingat  3 3 Minta klien untuk mengulangi ketiga objek 

pada no 2, bila bnear poin untuk tiap onjek 

bernilai 1 

5 
Bahasa  9 2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Tunjukan pada klien suatu benda dan tanyakn 

pada klien masing-masing namanya. 

 Meja  

Minta klien mengulangi kata berikut : tak ada, 

jika dan atau tetapi. 

Minta klien untuk mengikuti perintah berikut 

yang terdiri dari 3 langkah  

 Ambil kertas yang ada ditangan 

 Lipat dua 

 Kembalikan  

Perintahkan klien melakukan satu hal : 

menutup  mata  

Perintah pada klien untuk melakukan satu hal : 

makan  

Menyalin gambar  

 

Jumlah  
25  

Keterangan :  

>23  : aspek kognitif dan fungsi mental baik 



109 
 

 
 

18-22  : kerusakan asfek fungsi mental ringan  

<17  : terdapat kerusakan aspek mental berat 

Interpretasi : dari hasil penilaian aspek kognitif dengan 

menggunakan MMSE dapat diketahui bahwa Ny.E Nilai nya 

25 yaitu aspek kognitif dan fungsi mental baik. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Analisa data dan Diagnosa Keperawatan 

Tabel 4.10 Analisa data dan Diagnosa Keperawatan 

 

No Analisa data Kode Diagnose 
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1 Subjektif : 

 Keluarga mengatakan tidak 

tahu apa itu penyakit stroke, 

tanda dan gejala , penyebab, 

penanganan stroke dan 

dampak yang akan terjadi  

 Keluarga tidak tahu cara 

merawat pasien dengan stroke  

 Tn N mengatakan bahwa 

istrinya aktivitasnya dibantu 

Objektif :  

 Kurang menunjukan 

pemahaman tentang prilaku 

sehat  

 Tidak mampu menjalankan 

prilaku sehat ditandai seperti 

masih memakan makanan 

yang tinggi garam 

 Kurang menunujukan minat 

untuk meningkatkan prilaku 

sehat  terlihat pasien sudah 

malas untuk control  

 

 

 

 

 

 

00090 

Domain 1 : 

Promosi 

kesehatan  

Kelas 2 :  

Manajemen 

kesehatan 

Diagnosa 

keperawatan : 

ketidakefektifan 

pemeliharaan 

kesehatan 

2  Subjektif : 

 Ny.E mengatakan sulit 

menggerakan ekstremitas  

 Ny. E Enggan melakukan 

pergerakan 

 Ny.E mengatakan Nyeri saat 

bergerak  

Objektif :  

 Kekuatan otot ekstremitas atas 

dan bawah sebelah kiri 

menurun dari 5 menjadi 3  

 Rentang gerak ROM menurun 

 Gerakan terbatas  

 Fisik lemah  

 

 

 

00085 

Domain 4 : 

aktivitas/istirahat 

 

Kelas 2: 

aktivitas/olahraga 

Diagnosa 

keperawatan: 

Hambatan 

mobilitas fisik 
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No Data Diagnose keperawatan NOC NIC 

Kode Diagnose Kode Kriteria hasil Kode Intervensi 

1  Subjektif  

 Keluarga 

mengatakan tidal 

tahu apa itu 

penyakit stroke, 

tanda dan 

gejalanya, 

penyebab, 

penangan stroke 

dan dampak yang 

akan terjadi. 

 Keluarga 

mengatakan tidak 

tahu bagaimana 

memodifikasi 

lingkungan untuk 

pasien stroke  

 Keluarga tidak 

tahu cara 

merawat pasien 

dengan stroke  

Objektif :  

 TD : 140/90 

 N : 20 

 

 

00090 

Domain 1 :  

Promosi kesehatan 

Kelas 2 :  

Manajemen kesehatan 

Diagnose keperawatan :  

Ketidakefektifan 

pemeliharaan kesehatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1863 

 

 

 

 

 

 

186301 

186302 

 

186304 

186307 

186310 

 

TUK 1 : 

Setelah dilakukan intervensi 

keluarga mampu mengenal 

masalah dengan kriteria hasil :  

Level 1 : domain IV  

Pengetahuan tentang kesehatan 

dan prilaku  

Level 2 : kelas S  

Pengetahuan tentang kesehatan  

Level 3 : outcomes 

Pengetahuan : manajemen 

stroke pengetahuan 

pemahaman keluarga 

meningkat dari skala 2 

(pengetahuan terbatas) menjadi 

4 (pengetahuan banyak), 

tentang : 

Tentukan tipe stroke 

 Factor penyebab dan factor 

yang berkontribusi  

Tanda dan gejala penyakit  

Efek psikososial penyakit 

Pilihan pengobatan yang 

tersedia 

 

 

 

 

5510 

keluarga mampu mengenal 

masalah. 

Level 1 : domain 3 

Perilaku  

Level 2 : kelas S  

Pendidikan pasien 

Level 3 : intervensi  

Pendidikan kesehatan  

1. Berikan penjelasan 

tentang factor internal 

(dalam diri individu) dan 

factor eksternal 

(lingkungan) yang 

menyebabkan stroke. 

2. Gali factor-faktor pada 

konteks personal dan 

riwayat social kultural 

yang mempengaruhi 

stroke 

3. Tentukan tingkat 

pengetahuan dan prilaku 

individu dan keluarga 

terkait stroke 

4. Tekankan manfaat 
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 R : 92 

 BB : 65 

 TB : 150 

 Klien bicara Rero  

 Nilai katz index 

klien 

dikategorikan F  

 Nilai barthel 

Index klien 65  

 Pengkajian 

keseimbangan 

klien skoor 12 

yaitu resiko tinggi 

jatuh 

186312 

186315 

 

186316 

186317 

186322 

 

186323 

 

186324 

 

 

186325 

 

186327 

 

186320 

Efek tarapeutik obat 

Tahu kapan untuk perawatan 

darurat 

Komplikasi stroke 

Efek pada gaya hidup 

Strategi untuk mengelola 

hipertensi 

Strategi untuk beradaptasi 

dengan kehilangan sensorik 

Strategi untuk 

mempertahankan integritas 

kulit 

Strategi untuk beradaptasi 

dengan perubahan kognitif 

Pentingnya menyelesaikan 

rehabilitasi 

Sumber informasi terpercaya 

terkait pencegahan stroke 

kesehatan positif yang 

langsung atau manfaat 

jangka pendek yang bisa 

diterima terkait prilaku 

gaya hidup positif guna 

mencegah stroke 

5. Siapkan materi yang 

sesuai dan mudah 

dipahami individu dan 

keluarga 

6. Berikan penyuluhan 

tentang matrei yang sudah 

disiapkan 

7. Ajarkan strategi untuk 

menghindari stroke 

dengan memperbaiki 

factor internal dan factor 

insternal 

8. Libatkan individu dan 

keluarga dalam 

perencanaan dan 

implementasi gaya hidup 

atau memodifikasi 

perilaku kesehatan guna 

mencegah stroke 

9. Tekankan pentingnya 

pola makan yang sehat, 

tidur yang tepat , olahraga 
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bagi individu dan 

keluarga terutama yang 

mengalami stroke. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1606 

 

 

 

 

 

 

 

160603 

 

160608 

 

 

TUK 2 :  

Setelah dilakukan intervensi 

keluarga mampu mengenal 

masalah dengan kriteria hasil :  

Level 1 : Domain IV  

Pengetahuan tentang kesehatan 

dan prilaku  

Level 2 : kelas Q   

Perilaku sehat  

Level 3 : Outcomes  

Partisipasi dalam keputusan 

perawatan kesehatan 

Keluarga mampu memutuskan 

tindakan untuk melakukan 

perawatan kesehatan dari skala 

3 (kadang menunjukan) 

menjadi 4 (sering menunjukan) 

tentang :  

Mencari informasi yang 

terpercaya 

Menggunakan teknik 

penyelesaian masalah untuk 

mencapai outcames yang 

 

 

 

 

5602 

Keluarga mampu 

memutuskan tindakan 

keperawatan 

Level 1 : domain 3 

Perilaku  

Level 2 : kelas S  

Pendidikan pasien 

Level 3 : Intervensi 

Pengajaran proses penyakit 

1. Kaji tingkat pengetahuan 

pasien terkait dengan 

proses penyakit  

2. Jelaskan tanda dan gejala 

yang umum dari penyakit, 

sesuai kebutuhan  

3. Beri informasi kepada 

keluarga yang penting 

bagi pasien mengenai 

perkembangan pasien 

4. Berikan informasi 

mengenai pemeriksaan 

diagnostic 

5. Diskusikan pilihan terapi 
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160611 

 

 

160615 

diinginkan  

Mencari pelayanan perawatan 

kesehatan untuk memenuhi 

outcome yang diinginkan 

Mengevaluasi kepuasan 

dengan outcomes perawatan 

kesehatan. 

dan penanganan 

6. Jelaskan kompilkasi yang 

mungkin ada 

7. Intruksikan pasien 

mengenai tindakan untuk 

mencegah atau 

meminimalkan efek 

samping penanganan dari 

penyakit 

8. Edukasi pasien mengenai 

tanda dan gejala 

dilaporkan kepada 

petugas kesehatan 

9. Berikan no telp yang 

dapat dihubungi  

     

 

 

 

 

1623 

 

 

 

TUK 3 : 

Setelah dilakukan intervensi 

keluarga mampu mengenal 

masalah dengan  kriteria hasil :  

Level 1 : Domain IV  

Pengetahuan tentang kesehatan 

dan prilaku  

Level 2 : kelas Q   

Perilaku sehat  

Level 3 : Outcomes  

Perilaku patuh pengobatan 

yang disarankan keluarga 

mampu melakukan perawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2380 

Keluarga mampu 

memutuskan tindakan 

keperawatan  

Level 1 : domain 2 

Fisiologis : kompleks 

Level 2 : kelas H  

Manajemen obat-obatan 

Level 3 : intervensi 

Manajemen obat  

1. Tentukan obat apa yang 

diperlukan menurut resep 

dokter  

2. Monitor efektifitas cara 
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162301 

dipertahankan dari skala 2 

(Sedang) menjadi 4 (ringan), 

tentang :  

membuat daftar semua obat-

obatan dengan dosis dan 

frekuensi pemberian 

pemberian obat yang 

sesuai 

3. Monitor pasien mengenai 

efek terapetik oobat 

4. Monitor tanda dan gejala 

toksisitas obat 

5. Monitor efek samping 

obat 

6. Kaji ulang pasien dan 

keluarga secara berkala 

mengenai jenis dan 

jumlah obat yang 

dikonsumsi 

7. Buang obat yang 

kadaluarsa, yang 

sudahdiberikan atau yang 

mempunyai 

kontraindikasi obat 

8. Pertimbangkan 

pengetahuan pasien 

mengenai obat-obatan  

9. Ajarkan pasien dan 

anggota keluarga 

mengenai metode 

pemberian obat yang 

sesuai 

10. Ajarkan pasien dan 

anggota keluarga 
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mengenai tindakan dan 

efek samping yang tidak 

dihara[kan 

11. Berikan pasien dan 

anggota keluarga 

mengenai informasi 

tertulis untuk 

meningkatkan 

pemahaman dari 

mengenai pemberian obat 

yang tepat 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1910 

 

 

 

 

TUK 4 :  

Setelah dilakukan intervensi 

keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan dengan kriteria 

hasil :  

Level 1 : Domain IV  

Pengetahuan tentang kesehatan 

dan prilaku  

Level 2 : Kelas T  

Control resiko dan keamanan  

Level 3 : Outcome 

Keamanan lingkungan 

keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan dari skala 2 (sedikit 

adekuat) menjadi skala 5 

(sepenuhnya adekuat) tentang :  

 

 

 

 

 

 

 

6480 

Keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan  

Level 1 : Domain 4 

Keamanan 

Level 2 : kelas  

Manajemen resiko 

Level 3 : Intervensi 

Manajemen lingkungan  

1. Ciptakan lingkungan yang 

aman bagi pasien 

2. Identifikasi kebutuhan 

keselamatan pasien 

berdasarkan fungsi fisik 

dan kognitif serta riwayat 

prilaku di masa lalu 

3. Singkirkan bahaya 
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191026 

191027 

191029 

191037 

 

 

191030 

191032 

 

191002 

191040 

 

191024 

Pemeliharaan geedung 

Pencahayaan eksterior 

Ketersediaan air bersih 

Tempat menyimpan makanan 

yang aman dan persiapan 

makanan yang aman  

Kebersihan hunian 

Ruang dalam hunian utuk 

bergerak dengan aman 

Penempatan pegangan tangan 

Kemudahan akses kamar 

mandi 

Tempat penyimpanan obat 

yang aman  

 

lingkungan misalnya 

(karpet yang longgar dan 

kecil) 

4. Lindungi pasien dengan 

pegangan pada sisi 

ruangan yang sesuai  

5. Sediakan tempat tdur 

dengan ketinggian yang 

rendah 

6. Sediakan pernagkat-

perangkat adaktif 

(misalnnya bangku 

pijakan atau pegangan 

tanmgan) 

7. Letakan benda yang sering 

digunakan dalam 

jangkauan pasien 

8. Sediakan tempat tidur dan 

lingkun gan yang bersih 

dan nyaman 

9. Sediakan kasur yang 

kokoh atau kuat 

10. Tempatkan sakelar di 

posisi tempat tidur agar 

mudah dijangkau 

11. Manipulasi pencahayaan 

untuk manfaat tarapeutik 

12. Sediakan dan atur 
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makanan ringan di dekat 

klien 

13. Sediakan keluarga terdekat 

dengan informasi 

mengenai membuat 

lingkungan rumah yang 

aman bagi pasien 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1603 

 

 

 

 

 

 

 

160301 

 

 

TUK 5 : 

Setelah dilakukan intervensi 

keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan dengan kriteria 

hasil :  

Level 1 : Domain IV  

Pengetahuan tentang kesehatan 

dan prilaku  

Level 2 : Kelas Q 

Perilaku sehat  

Level 3 : Outcome  

Perilaku pencarian kesehatan 

Keluarga mampu 

memanfaatkan pelayanan 

kesehatan dari skala 2 (jarang 

menunjukan) menjadi skala 4 

(sering menunjukan) 

Mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan 

dengan kesehatan 

Mendapat bantuan profesioanl 

 

 

 

 

7560 

Keluarga mampu 

memanfaatkan pelayanan 

kesehatan  

Level 1 : Domain 6 

System kesehatan 

Level 2 : Y 

Mediasi system kesehatan 

Level 3 : Intervensi 

Fasilitas kunjungan  

1. Kaji dan catat keinginan 

pasien terkait kunjungan 

2. Sadari daampak etik dan 

legal terkait kunjungan 

dari pasien dan keluarga 

mencakup hak untuk 

mendapatkan informasi 

3. Kaji kebutuhan pasien 

jika harus Ada 

pembatasan kunjungan, 

seperti terlalu banyak 

pengunjung pasien  
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160313 

 

160308 

 

160315 

 

160316 

dari kesehatan 

Melakukan prilaku kesehatan 

yang disarankan 

Menggunakan informasi 

kesehatan yang terkemuka 

Mencari bantuan ketika 

diperlukan  

kelelahan. 

4. Buat pertauran kunjungan 

yang fleksibel dan 

mengutamakan kenyaman 

pasien 

5. Siapkan lingkungan yang 

nyaman untuk adanya 

kuinjungan 

6. Beritahu keluarga 

mengenai peraturan 

kunjungan pasien\ 

7. Kaji pemahaman keluarga 

tentang kondisi pasien 

8. Negosiasi tindakan yang 

harus dilakukan keluarga 

dalam membantu pasien 

seperti menyuapi 

makanan dan 

mendekatkan makanan 

9. Informasikan pada 

keluarga bahwa perawat 

akan menghubungi 

keluarga jika terjadi 

perubahan kondisi pasie. 

2  Subjektif : 

 Mengeluh sulit 

 

 

 

 

Domain 4: 

aktivitas/istirahat 

 

Kelas 2: 

 

 

 

 

TUK 1 : 

Setelah dilakukan intervensi 

keluarga mampu mengenal 

masalah dengan kriteria hasil 

 

 

 

 

Level 1: Domain 1 

Fisiologis : Dasar 

Level 2 : Kelas A 

Manajemen Aktivitas dan 
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menggerakan 

ekstremitas  

 Enggan 

melakukan 

pergerakan 

 Nyeri saat 

bergerak  

Objektif :  

 Kekuatan otot 

menurun  

 Rentang gerak 

ROM menurun 

 Gerakan terbatas  

 Fisik lemah 

 

 

 

 

00085 

aktivitas/olahraga 

 

Diagnosis: 

Hambatan mobilitas fisik 

 

0226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022601

022602 

022620

022603

022604

022605

022606

022607 

022608 

022609

022610

022611

022612

022613 

022614

022615

Level 1: Domain 1 

Fungsi kesehatan 

Level 2 : Kelas C 

Mobilitas  

Level 3 : Outcomes 

Pergerakan sendi 

Pergerakan sendi meningkat 

dari skala 2 (devisiasi yang 

cukup besar dari kisaran 

normal) menjadi 4 (deviasa 

ringan dari kisaran normal), 

tentang :  

1. Rahang 

2. Leher 

3. Punggung 

4. Jari (kanan) 

5. Jari (kiri) 

6. Jempol (kanan) 

7. Jempol (kiri) 

8. Pergelangan tangan (kanan) 

9. Pergelangan tangan (kiri) 

10. Siku (kanan) 

11. Siku (kiri) 

12.  Bahu (kanan) 

13. Bahu (kiri) 

14. Pergelangan kaki (kanan) 

15. Pergelangan kaki (kiri) 

16. Lutut (kanan) 

 

0224 

Latihan 

Level 3 : Intervensi 

Terapi Latihan : Mobilitas 

(Pergerakan sendi) 

1. Jelaskan pada pasien 

manfaat dan tujuan 

melakukan latihan sendi 

2. Dukungan latihan ROM 

aktif, seusai jadwal yang 

teratur dan terencana 

3. Lakukan latihan ROM 

pasif atau ROM dengan 

bantuan, sesuai indikasi 

4. Intruksikan pasien cara 

melakukan latihan ROM 

pasif atau ROM dengan 

bantuan 

5. Dukung pasien untuk 

melihat gerakan tubuh 

sebelum memulai latihan 
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022616

022617

022618 

 

17. Lutut (kiri) 

18.  Panggul (kanan) 

19. Panggul (kiri) 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1606 

 

 

 

 

 

 

 

160603 

 

160608 

 

 

 

TUK 2 :  

Setelah dilakukan intervensi 

keluarga mampu mengenal 

masalah dengan kriteria hasil :  

Level 1 : Domain IV  

Pengetahuan tentang kesehatan 

dan prilaku  

Level 2 : kelas Q   

Perilaku sehat  

Level 3 : Outcomes  

Partisipasi dalam keputusan 

perawatan kesehatan 

Keluarga mampu memutuskan 

tindakan untuk melakukan 

perawatan kesehatan dari skala 

3 (kadang menunjukan) 

menjadi 4 (sering menunjukan) 

tentang :  

Mencari informasi yang 

terpercaya 

Menggunakan teknik 

penyelesaian masalah untuk 

mencapai outcames yang 

diinginkan  

 

 

 

 

5602 

Keluarga mampu 

memutuskan tindakan 

keperawatan 

Level 1 : domain 3 

Perilaku  

Level 2 : kelas S  

Pendidikan pasien 

Level 3 : Intervensi 

Pengajaran proses penyakit 

1. Kaji tingkat 

pengetahuan pasien 

terkait dengan proses 

penyakit  

2. Jelaskan tanda dan 

gejala yang umum 

dari penyakit, sesuai 

kebutuhan  

3. Beri informasi kepada 

keluarga yang penting 

bagi pasien mengenai 

perkembangan pasien 

4. Berikan informasi 

mengenai 

pemeriksaan 
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160611 

 

 

160615 

Mencari pelayanan perawatan 

kesehatan untuk memenuhi 

outcome yang diinginkan 

Mengevaluasi kepuasan 

dengan outcomes perawatan 

kesehatan. 

diagnostic 

5. Diskusikan pilihan 

terapi dan penanganan 

6. Jelaskan kompilkasi 

yang mungkin ada 

7. Intruksikan pasien 

mengenai tindakan 

untuk mencegah atau 

meminimalkan efek 

samping penanganan 

dari penyakit 

8. Edukasi pasien 

mengenai tanda dan 

gejala dilaporkan 

kepada petugas 

kesehatan 

9. Berikan no telp yang 

dapat dihubungi  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUK 3 : 

Setelah dilakukan intervensi 

keluarga mampu mengenal 

masalah dengan  kriteria hasil :  

Level 1 : Domain IV  

Perawatan yang mendukung 

fungsi fisik 

Level 2 : kelas C 

Manajemen imobilisasi  

Level 3 : Outcomes  

 

 

 

 

 

 

0224 

Level 1: Domain 1 

Fisiologis : Dasar 

Level 2 : Kelas A 

Manajemen Aktivitas dan 

Latihan 

Level 3 : Intervensi 

Terapi Latihan : Mobilitas 

(Pergerakan sendi) 

6. Jelaskan pada pasien 

manfaat dan tujuan 
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0740 

0762 

0840 

1806 

0940 

0970 

Perilaku patuh pengobatan 

yang disarankan keluarga 

mampu melakukan perawatan 

dipertahankan dari skala 2 

(Sedang) menjadi 4 (ringan), 

tentang :  

Perawatan tirah baring 

Perawatan pemeliharaan 

Pengaturan posisi 

Bantuan perawatan diri 

Perawatan traksi 

Transfer (perpindahan) 

melakukan latihan sendi 

7. Dukungan latihan ROM 

aktif, seusai jadwal yang 

teratur dan terencana 

8. Lakukan latihan ROM 

pasif atau ROM dengan 

bantuan, sesuai indikasi 

9. Intruksikan pasien cara 

melakukan latihan ROM 

pasif atau ROM dengan 

bantuan 

10. Dukung pasien 

untuk melihat gerakan 

tubuh sebelum memulai 

latihan 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUK 4 :  

Setelah dilakukan intervensi 

keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan dengan kriteria 

hasil :  

Level 1 : Domain IV  

Pengetahuan tentang kesehatan 

dan prilaku  

Level 2 : Kelas CG 

Pengetahuan kondisi kesehatan 

Level 3 : Outcome 

Pengetahuan manajemen stroke 

 

 

 

 

 

 

 

 

5602 

Keluarga mampu 

memanfaatkan pelayanan 

kesehatan  

Level 1 : Domain 6 

System kesehatan 

Level 2 : Y 

Mediasi system kesehatan 

Level 3 : Intervensi 

Fasilitas kunjungan  

1. Kaji dan catat 

keinginan pasien 

terkait kunjungan 
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1863 

 

 

 

 

 

186301 

186302 

 

186303 

 

186304 

 

186305 

 

186306 

 

186307  

186309 

keluarga mampu memodifikasi 

pengetahuan dari skala 2 

(sedikit adekuat) menjadi skala 

5 (sepenuhnya adekuat) 

tentang :  

Tentukan tipe stroke 

Factor-faktor penyebab dan 

factor yang berkontribusi  

Durasi penyakit iskemik 

biasanya 

Tanda dan gejala penyakit 

iskemik 

Durasi penyakit hemoragic 

biasanya 

Tanda dan gejala penyakit 

hemoragic 

Efek psikososial penyakit 

Pilihan perawat pembedahan 

2. Sadari daampak etik 

dan legal terkait 

kunjungan dari pasien 

dan keluarga 

mencakup hak untuk 

mendapatkan 

informasi 

3. Kaji kebutuhan pasien 

jika harus Ada 

pembatasan 

kunjungan, seperti 

terlalu banyak 

pengunjung pasien  

kelelahan. 

4. Buat pertauran 

kunjungan yang 

fleksibel dan 

mengutamakan 

kenyaman pasien 

5. Siapkan lingkungan 

yang nyaman untuk 

adanya kuinjungan 

6. Beritahu keluarga 

mengenai peraturan 

kunjungan pasien\ 

7. Kaji pemahaman 

keluarga tentang 

kondisi pasien 
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8. Negosiasi tindakan 

yang harus dilakukan 

keluarga dalam 

membantu pasien 

seperti menyuapi 

makanan dan 

mendekatkan 

makanan 

9. Informasikan pada 

keluarga bahwa 

perawat akan 

menghubungi 

keluarga jika terjadi 

perubahan kondisi 

pasie. 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1863 

 

 

TUK 5 : 

Setelah dilakukan intervensi 

keluarga mampu mengenal 

masalah dengan kriteria hasil :  

Level 1 : domain IV  

Pengetahuan tentang kesehatan 

dan prilaku  

Level 2 : kelas S  

Pengetahuan tentang kesehatan  

Level 3 : outcomes 

Pengetahuan : manajemen 

stroke pengetahuan 

pemahaman keluarga 

 

 

 

 

5510 

keluarga mampu mengenal 

masalah. 

Level 1 : domain 3 

Perilaku  

Level 2 : kelas S  

Pendidikan pasien 

Level 3 : intervensi  

Pendidikan kesehatan  

1. Berikan penjelasan 

tentang factor internal 

(dalam diri individu) 

dan factor eksternal 

(lingkungan) yang 
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186301 

186302 

 

186304 

186307 

186310 

 

186312 

186315 

 

186316 

186317 

186322 

 

186323 

 

186324 

 

 

186325 

 

186327 

 

186320 

meningkat dari skala 2 

(pengetahuan terbatas) menjadi 

4 (pengetahuan banyak), 

tentang : 

Tentukan tipe stroke 

 Factor penyebab dan factor 

yang berkontribusi  

Tanda dan gejala penyakit  

Efek psikososial penyakit 

Pilihan pengobatan yang 

tersedia 

Efek tarapeutik obat 

Tahu kapan untuk perawatan 

darurat 

Komplikasi stroke 

Efek pada gaya hidup 

Strategi untuk mengelola 

hipertensi 

Strategi untuk beradaptasi 

dengan kehilangan sensorik 

Strategi untuk 

mempertahankan integritas 

kulit 

Strategi untuk beradaptasi 

dengan perubahan kognitif 

Pentingnya menyelesaikan 

rehabilitasi 

Sumber informasi terpercaya 

menyebabkan stroke. 

2. Gali factor-faktor 

pada konteks personal 

dan riwayat social 

kultural yang 

mempengaruhi stroke 

3. Tentukan tingkat 

pengetahuan dan 

prilaku individu dan 

keluarga terkait stroke 

4. Tekankan manfaat 

kesehatan positif yang 

langsung atau manfaat 

jangka pendek yang 

bisa diterima terkait 

prilaku gaya hidup 

positif guna mencegah 

stroke 

5. Siapkan materi yang 

sesuai dan mudah 

dipahami individu dan 

keluarga 

6. Berikan penyuluhan 

tentang matrei yang 

sudah disiapkan 

7. Ajarkan strategi untuk 

menghindari stroke 

dengan memperbaiki 
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4.1.4 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan 

terkait pencegahan stroke factor internal dan 

factor insternal 

8. Libatkan individu dan 

keluarga dalam 

perencanaan dan 

implementasi gaya 

hidup atau 

memodifikasi perilaku 

kesehatan guna 

mencegah stroke 

9. Tekankan pentingnya 

pola makan yang 

sehat, tidur yang tepat 

, olahraga bagi 

individu dan keluarga 

terutama yang 

mengalami stroke. 
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Tabel 4.12 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan 

 

No Dx Kep Hari/tanggal

/waktu 

Implementasi Paraf Evaluasi Paraf 

 

1.  

Domain 1 : 

Promosi kesehatan  

Kelas 2 :  

Manajemen 

kesehatan 

Diagnose 

keperawatan : 

ketidakefektifan 

pemeliharaan 

kesehatan  

Selasa 28 

april 2020  

Jam 10.00 

WIB 

TUK 1 :  

Keluarga mampu mengenal masalah. 

Level 1 : Domain 3  

Perilaku  

Level 2 : kelas S  

Pendidikan pasien 

Level 3 : Intervensi  

Pendidikan kesehatan  

1. Memberikan penjelasan tentang 

factor internal (dalam diri individu) 

dan factor eksternal (lingkungan) 

yang menyebabkan stroke 

2. Menggali factor-faktor pada 

konteks personal dan riwayat social 

kultural yang memperngaruhi 

stroke 

3. Menentukan tingkat pengetahuan 

dan prilaku individu dan keluarga 

terkait stroke 

4. Menekankan manfaat kesehatan 

positif yang langsung atau manfaat 

FITRI 

INDAH 

SARI 

Subjektif :  

1. Ny.E mengatakan tidak ada 

anggota keluarga yang 

mempunyai riwayat penyakit 

yang sama 

2. Ny.E mengatakan tidak ada 

hal agama atau adat setempat 

yang bertentangan dengan 

tindakan kesehatan saat ini 

3. Keluarga Ny.E mengatakan 

tidak tahu mengenai penyakit 

stroke, penyebab, cara 

penularan, dan akibat 

4. Keluarga Ny. E Mengatakan 

ini merupakan pertama 

kalinya ada kunjungan 

kerumah dari petugas 

kesehatan 

 

 

 

FITRI 

INDAH 

SARI 
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jangka pendek yang bisa diterima 

terkait perilaku gaya hidup positive 

gunaa mencegah stroke 

5. Menyiapkan materi yang sesuai dan 

mudah difahami individu dan 

keluarga 

6. Memberikan peenyuluhan tentang 

materi yang sudah disiapkan 

7. Mengajarkan strategi untuk 

menghindari stroke dengan 

memperbaiki factor internal dan 

factor eksternal 

8. Melibatkan individu dan keluarga 

dalam perencanaan dan 

implementasi gaya hidup atau 

memodifikasi perilaku kesehatan 

guna mencegah stroke 

9. Menekankan pentingnya pola 

makan yang sehat, tidur yang tepat, 

olahraga bagi individu dan keluarga 

terutama yang mengalami stroke  

 

Objektif  :  

1. Keluarga tampak terbuka saat 

diajak komunikasi 

2. Keluarga mampu menjawab 

pertanyaan dari petugas 

kesehatan trkait penyakit 

Ny.E  

 

Analisis :  

Masalah teratasi ditandai dengan 

skala target outcome menjadi 4 

(pengetahuan banyak) 

 

 

Planning :  

Intervensi di hentikan. 

   
TUK 2 :  

Keluarga mampu memutuskan 

tindakan keperawatan  

Level 1 : domain 3 

Perilaku  

Level 2 : kelas S 

Pendidikan pasien 

FITRI 

INDAH 

SARI  

Subjektif : 

1. Keluarga Ny.E tampak 

mendengarkan saat petugas 

kesehatan menyampaikan 

rencana yang akan dilakukan 

beberapa hari kedepan 

2. Ny.E mengatakan baru 

FITRI 

INDAH 

SARI 
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Level 3 : intervensi 

Pengajaran proses penyakit  

1. Mngkaji tingkat pengetahuan pasien 

terkait dengan proses penyakit 

2. Menjelaskan tanda gejala yang 

umum dari penyakit 

3. Memberikan informasi kepada 

keluarga yang penting 

4. Memberikan infomasi mengenai 

pemeriksaan diagnostic 

5. Mendiskusikan pilihatn terapi dan 

peenanganan 

6. Menjelaskan komplikasi yang 

mungkin ada 

7. Mengintruksikan pasien mengenai 

tindakan untuk mncegah atau 

meminimalkan efek samping 

penanganan dari penyakit 

8. Mengedukasikan pasien mengenai 

tanda dan gejala dilaporkan kepada 

tugas medis  

9. Memberikan no telp yang dapat 

dihubungi keluarga  

mengetahui tanda dan gejala 

yang umum dari penyakit  

3. Keluarga memilih terapi 

medis 

4. Ny.E mengetahui komplikasi 

medis dari stroke 

 

Objektif :  

1. Keluarga Ny.E tampak 

mendengarkan saat petugas 

kesehatan menyampaikan 

rencama yang akan dilakukan 

beberapa ahri kedepan 

2. Ny.E menjawab saat ditanya 

oleh penulis 

3. Ny.E selalu meminum obat 

herbal 

 

Analisis : masalah teratasi 

ditandai dengan outcome 

meningkat menjadi 4 (sering 

menunjukan) 

 

Planning : 

 intervensi dihentikan    

 

TUK 3 : 

Keluarga mampu memutuskan  
Subjektif : 

1. Ny.E mengatakan selalu  
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tindakan keperawatan 

Level 1 : domain 2  

Fisiologis : komplek  

Level 2 : kelas H  

Manajemen obat-obatan 

Level 3 : Intervensi 

Manajemen Obat  

1. Menentukan obat apa yang 

diperlukan menurut resep  

2. Memonitor efektifitas cara 

pemberian obat yang sesuai 

3. Memonitor pasien mengenai 

tarapeutik obat 

4. Memonitor tanda dan gejala 

toksisitos obat 

5. Memonitor efek samping obat  

6. Mengkaji ulang pasien dan keluarga 

secala berkala mengenai jenis dan 

jumlah obat yang dikonsumsi 

7. Membuang obat yang kadaluarsa, 

yang sudah diberhentikan atau yang 

mempunyai kontra indikasi obat 

8. Mempertimbangkan pengetahuan-

pengetahuan mengenai obat-obatan 

9. Mengajarkan pasien tentang 

pemberian obat yang sesuai 

10. Mengajarkan pasien dan anggota 

keluarga mengenai tindakan dan 

berobat teratur ke puskesmas 

terdekat 

2. Klien mengatakan selalu 

memin um obat secara teratur 

3. Klien mengatakan selalu diam 

dirumah untuk beristirahat  

4. Klien mengatakan keluarag 

selalu melihat tanggal 

kadaluarsa obat 

5. Klien tahu nama jenis obat Sn 

indikasi nya 

 

Objektif :  

1. Klien berobat terakhir tanggal 

20  

2. Klien minum obat 1xsehari 

dipagi hari  

 

Analisis :  

masalah teratasi dengan ditandai 

skala outcome menjadi 4 

 

Planning : 

Intervensi dihentikan  
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efek samping yang diharapkan 

11. Memberikan pasien dan keluarga 

mengenai informasi tentang obat 

secara tertulis  

 

TUK : 4 

Keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan  

Level 1 : Domain 4  

Keamanan  

Level 2 : kelas 

Level 3 : Intervensi 

1. Menciptakan lingkungan yang aman 

bagi pasien 

2. Mengidentifikasi kebutuhan 

keselamatan pasien berdasarkan 

fungsi fisik dan kognitif atau 

riwayat prilaku dimasalalu 

3. Menyingkirkan bahaya lingkungan  

4. Melindungimpasien dengan 

pegangan pada sisi ruangan  

5. Menyediakan tempat tidur dengan 

tinggi yang rendah 

6. Menyediakan perangkat-perngkat 

adaptif 

7. Mendekatkan benda yang sering 

digunakan pada jangkauan klien 

FITRI 

INDAH 

SARI 

Subjektif : 

1. Klien mengatakan lingkungan 

di sekitarnmya nyaman 

2. Klien selalu menghindari 

lantai yang licin\ 

3. Klien mengatakan selalu 

dibantu oleh keluarga ketika 

kan ke kamar mandi  

 

 

Objektif :  

1. Pintu depan rumah keluarga 

klien setiap berkunjung 

dibiarkan terbuka 

2. Kamar mandi belum ada 

penghalang 

3. Aktifitas dibantu oleh 

keluarga 

4. Pencahayaan dirumahnya 

kurang 

 

Analisis :  

FITRI 

INDAH 

SARI  
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8. Menyediakan tempat tidur dan 

lingkungan yang bersih 

9. Menyediakan kasur yang kokoh 

10. Menempatkan saklar di atas termpat 

tidur 

11. Memanipulasi pencahyaan untuk 

manfaat tarapeutik 

12. Menyediakan dan atur makanan 

ringan  

13. Menyediakan keluarga terdekat 

dengan informasi mengenai 

membuat lingkungan rumah yang 

aman bagi pasien  

masalah sudah tertasi ditandai 

dengan  

 

 

planning :  

intervensi dihentikan  

TUK : 5 

 Keluarga mampu memanfaatkan 

pelayanan kesehatan 

Level 1 : domain 6 

System kesehatan 

Level 2 : Y  

Mediasi system kesehatan 

Level 3 : Intervensi 

Fasilitas kunjungan  

1. Mengkaji dan catat keinginan psien 

2. Menyadari damfak etik dan legal 

terkait kunjungan dari pasien dan 

keluarga mencakup hak untuk 

mendapatkan informasi 

3. Mengkaji kebutuhan pasien jika 

FITRI 

INDAH 

SARI  

Subjektif :  

1. Klien mengatakan selalu rutin 

memeriksa diri puskesmas 

setiap sebulan sekali 

2. Keluarga mengatakan klien 

selalu minum obat sesuai 

anjuran petugas kesehatan 

3. Keluarga memahami 

peraturan kunjungan 

 

 

 

 

Objektif :  

1. Keluarga membawa klien ke 

FITRI 

INDAH 

SARI  
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harus ada pembatasan kunjungan 

4. Membuat peraturan kunjungan yang 

fleksibel 

5. Memberi tahu keluarga mengenai 

pertauran kunjungan pasien 

6. Menyiapkan lingkungan yang 

nyaman untuk kunjungan pasien 

7. Mengkaji pemahaman keluarga 

tentang kondisi pasien  

8. Menegosiasikan tindakan yang 

harus dilakukan keluarga dalam 

membantu pasien dalam menyuapi 

makan 

9. Menginformasikan pada keluarga 

bahwa perawat akan menghgubungi 

keluarga jika terjadi perubahan 

kondisi pasien 

puskesmas sekitar 1 bulan 

yang lalu 

2. Obat 1xsehari 

3. Klien rutin control sebulan 

sekali 

 

 

Analisis :  

Masalah teratasi ditandai dengan 

outcome meningkat menjadi 4 

(secara konsisten menunjukan) 

 

 

Planning :  

Intervensi dihentikan  

2 
Domain 4 : 

aktivitas/istirahat 

 

Kelas 2: 

aktivitas/olahraga 

Diagnosa 

keperawatan: 

Hambatan 

mobilitas fisik 

Selasa 28 

april 2020  

Jam 13. 00  

WIB 

TUK 1 : 

Setelah dilakukan intervensi keluarga 

mampu mengenal masalah dengan 

kriteria hasil 

Level 1: Domain 1 

Fungsi kesehatan 

Level 2 : Kelas C 

Mobilitas  

Level 3 : Intervensi 

1. Mengkaji pergerakan rahang 

2. Mengkaji pergerakahn leher 

FITRI 

INDAH 

SARI 

Subjektif :  

1. Keluarga mengatakan 

sudah bisa cara mengkaji 

kekuatan otot dari kaki 

sampai kepala  

 

 

 

 

Objektif :  

1. Klien bisa melakukan apa 

FITRI 

INDAH 

SARI 
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3. Mengkaji penggerakan 

punggung 

4. Mengkaji pergerakan jari kanan 

dan kiri 

5. Mengksji pergeakan jempol kiri 

dan kanan 

6. Mengkaji pergerakan tangan 

kanan dan kiri 

7. Mengkaji bahu kanan dan kiri 

8. Mengkaji pergerakan lutut kiri 

dan kanan  

 

yang diperintahkan  

2. Klien faham apa yang 

diajarkan  

 

Analisis :  

Masalah teratasi ditandai dengan 

outcome meningkat menjadi 4 

(secara konsisten menunjukan) 

 

 

Planning :  

Intervensi dihentikan 

   
TUK 2 :  

Keluarga mampu memutuskan 

tindakan keperawatan  

Level 1 : domain 3 

Perilaku  

Level 2 : kelas S 

Pendidikan pasien 

Level 3 : intervensi 

Pengajaran proses penyakit  

1. Mngkaji tingkat pengetahuan 

pasien terkait dengan proses 

penyakit 

2. Menjelaskan tanda gejala yang 

umum dari penyakit 

3. Memberikan informasi kepada 

keluarga yang penting 

FITRI 

INDAH 

SARI  

Subjektif : 

1. Keluarga Ny.E tampak 

mendengarkan saat 

petugas kesehatan 

menyampaikan rencana 

yang akan dilakukan 

beberapa hari kedepan 

2. Ny.E mengatakan baru 

mengetahui tanda dan 

gejala yang umum dari 

penyakit  

3. Keluarga memilih terapi 

medis 

4. Ny.E mengetahui 

komplikasi medis dari 

stroke 

FITRI 

INDAH 

SARI 
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4. Memberikan infomasi mengenai 

pemeriksaan diagnostic 

5. Mendiskusikan pilihatn terapi dan 

peenanganan 

6. Menjelaskan komplikasi yang 

mungkin ada 

7. Mengintruksikan pasien mengenai 

tindakan untuk mncegah atau 

meminimalkan efek samping 

penanganan dari penyakit 

8. Mengedukasikan pasien mengenai 

tanda dan gejala dilaporkan kepada 

tugas medis  

9. Memberikan no telp yang dapat 

dihubungi keluarga  

 

Objektif :  

1. Keluarga Ny.E tampak 

mendengarkan saat 

petugas kesehatan 

menyampaikan rencama 

yang akan dilakukan 

beberapa ahri kedepan 

2. Ny.E menjawab saat 

ditanya oleh penulis 

3. Ny.E selalu meminum 

obat herbal 

 

Analisis : masalah teratasi 

ditandai dengan outcome 

meningkat menjadi 4 (sering 

menunjukan) 

 

 

Planning : 

 intervensi dihentikan    

 

   
TUK 3 : 

Keluarga mampu memutuskan 

tindakan keperawatan 

Level 1 : domain 2  

Fisiologis : komplek  

Level 2 : kelas H  

 
Subjektif :  

1. Ny.E mengatakan selalu 

berobat teratur ke 

puskesmas terdekat 

2. Klien mengatakan selalu 

memin um obat secara 
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Manajemen obat-obatan 

Level 3 : Intervensi 

Manajemen Obat  

1. Menentukan obat apa yang 

diperlukan menurut resep 

2. Memonitor efektifitas cara 

pemberian obat yang sesuai 

3. Memonitor pasien mengenai 

tarapeutik obat 

4. Memonitor tanda dan gejala 

toksisitos obat 

5. Memonitor efek samping obat  

6. Mengkaji ulang pasien dan keluarga 

secala berkala mengenai jenis dan 

jumlah obat yang dikonsumsi 

7. Membuang obat yang kadaluarsa, 

yang sudah diberhentikan atau yang 

mempunyai kontra indikasi obat 

8. Mempertimbangkan pengetahuan-

pengetahuan mengenai obat-obatan 

9. Mengajarkan pasien tentang 

pemberian obat yang sesuai 

10. Mengajarkan pasien dan anggota 

keluarga mengenai tindakan dan 

efek samping yang diharapkan 

11. Memberikan pasien dan keluarga 

mengenai informasi tentang obat 

secara tertulis  

teratur 

3. Klien mengatakan selalu diam 

dirumah untuk beristirahat  

4. Klien mengatakan keluarag 

selalu melihat tanggal 

kadaluarsa obat 

5. Klien tahu nama jenis obat Sn 

indikasi nya 

 

Objektif :  

1. Klien berobat terakhir 

tanggal 20  

2. Klien minum obat 

1xsehari dipagi hari  

 

Analisis :  

masalah teratasi dengan ditandai 

skala outcome menjadi 4 

 

Planning : 

Intervensi dihentikan  
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TUK 4 :  

Setelah dilakukan intervensi keluarga 

mampu memodifikasi lingkungan 

dengan kriteria hasil :  

Level 1 : Domain IV  

Pengetahuan tentang kesehatan dan 

prilaku  

Level 2 : Kelas CG 

Pengetahuan kondisi kesehatan 

Level 3 : Outcome 

Pengetahuan manajemen stroke 

keluarga mampu memodifikasi 

pengetahuan dari skala 2 (sedikit 

adekuat) menjadi skala 5 (sepenuhnya 

adekuat) tentang :  

1. Tentukan tipe stroke 

2. Factor-faktor penyebab dan 

factor yang berkontribusi  

3. Durasi penyakit iskemik 

biasanya 

4. Tanda dan gejala penyakit 

iskemik 

5. Durasi penyakit hemoragic 

biasanya 

6. Tanda dan gejala penyakit 

hemoragic 

7. Efek psikososial penyakit 

FITRI 

INDAH 

SARI  

Subjektif :  

1. Klien mengetahui tipe 

stroke 

2. Klien mengetahui factor 

penyebab stroke dan factor 

yang berkontribusi  

Objektif :  

1. Klien tahu bagaimana cara 

penanganan pertama pada 

stroke  

 

Analisis :  

masalah teratasi dengan ditandai 

skala outcome menjadi 4 

 

Planning : 

Intervensi dihentikan 

FITRI 

INDAH 

SARI 
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8. Pilihan perawat pembedahan 

   
TUK : 5 

 Keluarga mampu memanfaatkan 

pelayanan kesehatan 

Level 1 : domain 6 

System kesehatan 

Level 2 : Y  

Mediasi system kesehatan 

Level 3 : Intervensi 

Fasilitas kunjungan  

1. Mengkaji dan catat keinginan 

psien 

2. Menyadari damfak etik dan legal 

terkait kunjungan dari pasien 

dan keluarga mencakup hak 

untuk mendapatkan informasi 

3. Mengkaji kebutuhan pasien jika 

harus ada pembatasan 

kunjungan 

4. Membuat peraturan kunjungan 

yang fleksibel 

5. Memberi tahu keluarga 

mengenai pertauran kunjungan 

pasien 

6. Menyiapkan lingkungan yang 

nyaman untuk kunjungan pasien 

7. Mengkaji pemahaman keluarga 

tentang kondisi pasien  

FITRI 

INDAH 

SARI  

Subjektif :  

1. Klien mengatakan selalu 

rutin memeriksa diri 

puskesmas setiap sebulan 

sekali 

2. Keluarga mengatakan 

klien selalu minum obat 

sesuai anjuran petugas 

kesehatan 

3. Keluarga memahami 

peraturan kunjungan 

 

 

 

 

Objektif :  

1. Keluarga membawa klien 

ke puskesmas sekitar 1 

bulan yang lalu 

2. Obat 1xsehari 

3. Klien rutin control sebulan 

sekali 

 

 

Analisis :  

Masalah teratasi ditandai dengan 

outcome meningkat menjadi 4 

FITRI 

INDAH 

SARI  
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8. Menegosiasikan tindakan yang 

harus dilakukan keluarga dalam 

membantu pasien dalam 

menyuapi makan 

9. Menginformasikan pada 

keluarga bahwa perawat akan 

menghgubungi keluarga jika 

terjadi perubahan kondisi pasien 

(secara konsisten menunjukan) 

 

 

Planning :  

Intervensi dihentikan  
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 4.2 Pembahasan  

 Setelah melaksanakan asuhan keperawatan pada keluarga  Tn. N penulis 

akan menguraikan tentang kesenjangan antara teori dengan kasus yang 

ditemukan dengan menggunakan proses asuhan keperawatan meliputi 

pengkajian, diagnose, intervensi, implementasi  

4.2.1 Pengkajian  

 Pengkajian merupakan tahap awal dalam  melaksanakan asuhan 

keperawatan.Pengkajian adalah suatu tahapan dimana seorang perawat 

mengambil informasi secara terus menerus terhadap anggota keluarga 

yang dibinanya (Muhlisin, 2012). Sumber informasi dari tahapan 

pengkajian dapat menggunakan metode wawancara keluarga, Observasi 

fasilitas rumah, Pemeriksaan fisik dari anggot keluarga (Muhlisin, 

2012). 

 Dalam proses pengakajian penulis tidak mengalami kesulitan 

Karena mampu menjalin hubungan yang baik dengan klien dan 

keluarga. Namun penulis menemukan beberapa kesenjangan sebagai 

berikut. 

a)  Mampu mengenal masalah  

 dari pengkajian didapatkan  hasil bahwa klien mengatakan tidak 

tahu apa itu stroke, penyebab, tanda dan  gejala, dan pengobatannya,ini  

dikarenakan baik Tn.N dan Ny.E merupakan lanjut usia sehingga sudah 

mengalami penurunan daya ingat . Hal ini sesuai dengaan teori  

Muhlisin, (2012),pada saat lanjut usia mulai mengalami penurunan daya 
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ingat, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan data bahwa klien 

mengalami tanda dan gejala seperti ekremitas atas dan  bawah  sebelah 

kiri susah untuk digerakan, penurunan kekuatan otot, terbatas nya 

ROM, dan cara bicara pelo,hal ini sesuai dengan teori bahwa tanda dan 

gejala stroke adalah yang sudah dijelaskan pada bab II.   akan tetapi ada 

salah  satu  tanda gejala yang tidak terdapat pada klien yaitu gangguan 

pada persepsi : yaitu Kerusakan  fungsi kognitif dan efek psikologis, ini 

dikarenakan hasil pengkajian menunjukan fungsi kognitif pasien 

SPMSQ dan MMSE nya tidak ada kelainan. 

b) Mampu memutuskan tindakan  

hasil pengkajian didapat bahwa keluarga Tn.N belum mampu 

mengambil keputusan jika stroke Ny.E kambuh lagi beliau hanya 

berusaha membawa berobat ke puskesmas dan rumah sakit saat klien 

mengeluh sakit ini di karenakan Tn.N sudah lansia dan anaknya sibuk 

bekerja  

d) Mampu memodifikasi lingkungan  

 hasil pengkajian didapat  keluarga berusaha menyediakan makanan 

menggunakan bumbu rendah garam tetapi Ny.E selalu menolak dan 

tidak mau makan, ini di karenakan Ny.E selalu mengatakan sudah 

pasrah terhadap penyakit nya karena Ny.E beranggapan penyakit nya 

nantinya akan sembuh dengan sendirinya, Keluarga Ny. E mempunyai 

ventilasi yang cukup dirumahnya, penerangan juga cukup, lantai tidak 



143 
 

 
 

licin, dan penataan dirumah bersih dan rapih, di toilet sudah ada 

pegangan nya. Dan Ny.E kadang malas untuk meminum obat .  

 

e) Mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan  

 Klien mengatakan rutin mengontrol hipertensinya setiap bulan di 

posbindu, dan sampai sekarang rutin melakukan berobat jalan ke 

puskesmas, Karena lokasi puskesmas yang dekat dengan rumah Ny.E . 

4.2.2 Diagnosa Keperawatan  

 Diagnosa keperawatan keluarga Ny. E mengacu pada pendekatan 

NANDA Internasional Diagnosis Keperawatan Definisi dan Klasifikasi 

2018-2020. 

 Hasil pengkajian pada Ny.E penulis menemukan 2 diagnosa yang 

muncul yaitu domain 1 : Promosi kesehatan, kelas 2 : manajemen 

kesehatan, diagnosa keperawatan : (00090) ketidakefektifan 

pemeliharaan kesehatan. menurut SDKI bahwa ketidakefektifan 

pemeliharaan kesehatan adalah ketidak mampuan mengidentifikasi, 

mengelola, dan menemukan bantuan untuk mempertahankan 

kesehatan.hal ini sama dengan data yang didapat yaitu Keluarga tidak 

tahu apa itu penyakit stroke, tanda dan gejala , penyebab, penanganan 

stroke dan dampak yang akan terjadi ,Keluarga juga tidak tahu cara 

merawat pasien dengan stroke, keluarga Kurang menunjukan 

pemahaman tentang prilaku sehat  
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2. Gangguan mobilitas fisik, aktivitas/istirahat : (0054) ini sesuai buku 

SDKI bahwa ganggguan mobilitas fisik yaitu keterbatasan dalam 

gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Ada 

beberapa pertimbangan mengenai diagnosa yang mungkin muncul 

tetapi tidak dimunculkan karena data yang tidak menunjang. Hal ini 

dapat timbul karena respon setiap orang berbeda sesuai dengan 

kondisi, situasi, dan keunikannya sehingga ada masalah keperawatan 

yang muncul pada satu orang tetapi tidal muncul pada orang lainnya. 

4.2.3. Intervensi Keperawatan  

 Pada intervensi yang dilaksanakan oleh penulis seluruhnya 

mengacu pada teori NANDA NICNOC yang ada pada Tinjauan 

Teoritis di bab II  

4.2.4. Implementasi Keperawatan  

 Pada tahap ini penulis melakukan tindakan berdasarkan rencana 

yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. Implementasi difokuskan dalam pemberian pendidikan 

kesehatan tentang stroke dan pengetahuan keluarga dalam merawat dan 

memodifikasi lingkungan dengan menggunakan media lembar balik dan 

leaflet, dalan pelaksanaan asuhan keperawatan, keluarga kooperatif 

dalam mengikuti setiap kegiatan ditandai dengan keluarga tampak 

mendengarkan saat penulis menyampaikan pendidikan kesehatan. 

Penulis juga memberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang tidak dimengerti. Untuk masalah melakukan perawatan klien 
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menagtakan menjalani rawat jalan setiap 1 Bulan sekali ke puskesmas 

tipar, klien rutin meminum obat yang dianjurkan oleh petugas 

kesehatan.. Untuk masalah modifikasi lingkungan, keadaan rumah klien 

rapi, lantai tidak licin, tetapi jendela tidak dibuka, keadaan kamar mandi 

dekat dengan kamar, tetapi didalam kamar mandi masih menggunakan 

toilet jongkok, dan tidak terdapat pegangan pada dinding kamar mandi. 

Rumah klien terletak didaerah yang ridak terlalu kumuh, jarak 

kepelayanan kesehatan kurang lebih 100m.  

4.2.5 Evaluasi Keperawatan  

Pada tahap evaluasi penulis melakukan penilaian terhadap hasil 

asuhan keperawatan yaitu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan 

yang meliputi klien dan keluarga mampu mengenal masalah mampu 

memutuskan tindakan, mampu melakukan perawatan, mampu 

memodifikasi lingkungan, dan mampu memanfaatkan pelayanan 

kesehatan dapat teratasi dengan 3 kali kunjungan sedangkan dalam 

proposal sebelumnya dicantumkan 6 kali kunjungan. Hal ini 

dikarenakan penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

sehingga maslah dapat teratasi Dan hasil dari evaluasi penulis keluarga 

Tn.N sudah mampu memahami pengertian tanda dan gejala , melatih 

ROM, diit rendah garam, jadi dapat disimpulkan bahwa masalah 

ketidak efektifan pemeliharaan kesehatan teratasi, Menurut teori 

(Muhlisin, 2012). dan masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi.   


