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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi 

Menurut WHO stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang 

berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak fokal (global) dengan 

gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang 

menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain 

vaskular (Muttaqin, 2008). 

Stroke hemoragic adalah stroke yang terjadi karena pembuluh 

darah di otak pecah sehingga timbul iskhemik dan hipoksia di hilir. 

Penyebab stroke hemoragi antara lain: hipertensi, pecahnya aneurisma, 

malformasi arteri venosa. Biasanya kejadiannya saat melakukan aktivitas 

atau saat aktif, namun bisa juga terjadi saat istirahat. Kesadaran pasien 

umumnya menurun (Ria Artiani, 2009). 

Stroke hemoragic adalah pembuluh darah otak yang pecah 

sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah merembes ke 

dalam suatu daerah di otak dan kemudian merusaknya (M. Adib, 2009). 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa stroke hemoragic adalah 

salah satu jenis stroke yang disebabkan karena pecahnya pembuluh darah 

di otak sehingga darah tidak dapat mengalir secara semestinya yang 

menyebabkan otak mengalami hipoksia dan berakhir dengan kelumpuhan. 
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B. Etiologi 

Penyebab perdarahan otak yang paling lazim terjadi menurut 

Muttaqin(2008): 

1. Aneurisma Berry, biasanya defek kongenital. 

2. Aneurisma fusiformis dari atherosklerosis. 

Atherosklerosis adalah mengerasnya pembuluh darah serta 

berkurangnya kelenturan atau elastisitas dinding pembuluh darah. 

Dinding arteri menjadi lemah terjadi aneurisma kemudian robek 

dan terjadi perdarahan. 

3. Aneurisma myocotik dari vaskulitis nekrose dan emboli septis. 

4. Malformasi arteriovenous, adalah pembuluh darah yang 

mempunyai bentuk abnormal, terjadi hubungan persambungan 

pembuluh darah arteri, sehingga darah arteri langsung masuk vena, 

menyebabkan mudah pecah dan menimbulkan perdarahan otak. 

5. Ruptur arteriol serebral, akibat hipertensi yang menimbulkan 

penebalan dan degenerasi pembuluh darah. 

Faktor risiko terjadinya stroke menurut (Arif 2000), adalah sebagai 

berikut:  

1. Faktor resiko yang tidak dapat diubah: usia, jenis kelamin, ras, 

riwayat keluarga, riwayat stroke, penyakit jantung koroner. 

2. Faktor resiko yang dapat diubah: Hipertensi, diabetes mellitus, 

merokok, hematokrit meningkat, bruit karotis asimtomatis. 
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C. Tanda gejala 

Stroke menyebabkan defisit neurologik, bergantung pada lokasi 

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

tidak adekuat dan jumlah aliran darah kolateral. Stroke akan 

meninggalkan gejala sisa karena fungsi otak tidak akan membaik 

sepenuhnya (Muttaqin 2008). 

1. Kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh (hemiparese atau 

hemiplegia). 

2. Lumpuh pada salah satu sisi wajah “Bell’s Palsy”. 

3. Tonus otot lemah atau kaku. 

4. Menurun atau hilangnya rasa. 

5. Gangguan lapang pandang “Homonimus Hemianopsia”. 

6. Gangguan bahasa (Disatria: kesulitan dalam membentuk kata; 

afhasia atau disfasia: bicara defeksif/kehilangan bicara). 

7. Gangguan persepsi. 

8. Gangguan status mental. 

Kemungkinan kecacatan yang berkaitan dengan stroke 

1. Daerah serebri media 

a. Hemiplegi kontralateral, sering disertai hemianestesi. 

b. Hemianopsi homonim kontralateral. 

c. Afasia bila mengenai hemisfer dominan. 

d. Apraksia bila mengenai hemisfer nondominan. 
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2. Daerah Karotis interna 

Serupa dengan bila mengenai serebri media. 

3. Daerah Serebri anterior 

a. Hemiplegi (dan hemianestesi) kontralateral terutama di tungkai 

b. Incontinentia urinae. 

c. Afasia atau apraksia tergantung hemisfer mana yang terkena. 

4. Daerah Posterior 

a. Hemianopsi homonim kontralateral mungkin tanpa mengenai 

daerah makula karena daerah ini juga diperdarahi oleh serebri 

media. 

b. Nyeri talamik spontan 

c. Hemibalisme. 

d. Aleksi bila mengenai hemisfer dominan 

5. Daerah vertebrobasiler 

a. Sering fatal karena mengenai juga pusat-pusat vital di batang 

otak. 

b. Hemiplegi alternans atau tetraplegi. 

c. Kelumpuhan pseudobulbar (disartri, disfagi, emosi labil) 
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D. Anatomi dan fisiologi 

1. Anatomi 

Gambar 2.1 

Sumber pustekomdepdiknas (2008) 

 

 

Gambar 2.2 

Sumber Associtas, inc (2001) 

 Otak manusia kira-kira 2% dari berat badan orang dewasa 

(sekitar 3lbs). Otak menerima 20% dari curah jantung dan memerlukan 

sekitar 20% pemakaian oksigen tubuh, dan sekitar 400kilo kalori 

energi setiap harinya. 
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 Secara anatomis sistem saraf tepi dibagi menjadi 31 pasang 

saraf spinal dan 12 pasang saraf cranial. Saraf perifer dapat terdiri dari 

neuron-neuron yang menerima pesan-pesan neural sensorik (aferen) 

yang menuju ke system saraf pusat, dan atau menerima pesan-pesan 

neural motorik (eferen) dari system saraf pusat. Saraf spinal 

menghantarkan pesan-pesan tersebut maka saraf spinal dinamakan 

saraf campuran. 

 Sistem saraf somatic terdiri dari saraf campuran. Bagian aferen 

membawa baik informa sisensorik yang disadari maupun informasi 

sensorik yang tidak di sadari. Sistem saraf otonom merupakan sistem 

saraf campuran. Serabut-serabut aferennya membawa masukan dari 

organ-organ visceral. Saraf parasimpatis adalah menurunkan kecepatan 

denyut jantung dan pernafasan, dan meningkatkan pergerakan saluran 

cerna sesuai dengan kebutuhan pencernaan dan pembuangan. 

2. Fisiologis 

Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting karena 

merupakan pusat computer dari semua alat tubuh. Bagian dari saraf 

sentral yang terletak didalam rongga tengkorak (cranium) dibungkus 

oleh selaput otak yang kuat. Otak terletak dalam rongga cranium 

berkembang dari sebuah tabung yang mulanya memperlihatkan tiga 

gejala pembesaran otak awal. 

a. Otak depan menjadi hemifer serebri, korpus striatum, thalamus, 

serta hipotalamus. 
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b. Otak tengah, trigeminus, korpus callosum, korpus kuadrigeminus. 

c. Otak belakang, menjadi pons varoli, medulla oblongata, dan 

serebellum. 

Fisura dan sulkus membagi hemifer otak menjadi beberapa 

daerah. Korteks serebri terlipat secara tidak teratur. Lekukan diantara 

gulungan serebri disebut sulkus. Sulkus yang paling dalam membentuk 

fisura longitudinalis dan lateralis. Daerah atau lobus letaknya sesuai 

dengan tulang yang berada diatasnya (lobusfrontalis, temporalis, 

parientalis dan oksipitalis). 

Fisura longitudinalis merupakan celah dalam pada bidang 

media lateralis memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis 

sebelah anterior dan lobus parientalis sebelah posterior. Sulkus 

sentralis memisahkan lobus parientalis sebelah posterior. Sulkus 

sentralis juga memisahkan lobus frontalis dan lobus parientalis. 

a. Cerebrum 

Cerebrum (otak besar) merupakan bagian terbesar dan terluas 

dari otak, berbentuk telur, mengisi penuh bagian depan atas rongga 

tengkorak. Masing-masing disebut fosakranialis anterior atas dan 

media. Kedua permukaan ini dilapisi oleh lapisan kelabu (zat 

kelabu) yaitu pada bagian korteks serebral dan zat putih terdapat 

pada bagian dalam yang mengandung serabur syaraf. 

Pada otak besar ditemukan beberapa lobus yaitu: 
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1. Lobus frontalis adalah bagian dari serebum yang terletak 

dibagian sulkus sentralis. 

2. Lobus parientalis terdapat didepan sulkus sentralis dan 

dibelakang oleh korako oksipitalis. 

3. Lobus temporalis terdapat di bawah lateral dari fisura serebralis 

dan didepan lobus oksipitalis. 

4. Oskipitalis yang mengisi bagian belakang dari serebum. 

Korteks serebri selain dibagi dalam lobus juga dibagi menurut 

fungsi dan banyaknya area. Cambel membagi bentuk korteks serebri 

menjadi 20 area. Secara umum korteks dibagi menjadi empat bagian: 

1. Korteks sensoris, pusat sensasi umum primer suatu hemisfer 

serebri yang mengurus bagian badan, luas daerah korteks yang 

menangani suatu alat atau bagian tubuh tergantung ada fungsi 

alat yang bersangkutan.  Disamping itu juga korteks sensoris 

bagian fisura lateralis menangani bagian tubuh bilateral lebih 

dominan. 

2. Korteks asisiasi. Tiap indra manusia, lorteks asosiasi sendiri 

merupakan kemampuan otak manusia dalam bidang intelektual, 

ingatan, berpikir, rangsangan yang diterima diolah dan 

disimpan serta dihubungkan dengan data yang lain. Bagian 

anterior lobus temporalis mempunyai hubungan dengan fungsi 

luhur dan disebut psikokorteks. 
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3. Korteks motoris menerima impuls dari korteks sensoris, fungsi 

utamanya adalah kontribusi pada taktus piramidalis yang 

mengatur bagian tubuh kontralateral. 

4. Korteks pre-frontal terletak pada lobus frontalis berhubungan 

dengan sikap mental dan kepribadian. 

b. Batang otak 

Batang otak terdiri dari: 

1) Diencephalon, bagian batang otak paling atas terdapat di antara 

serebelum dengan mesensefalon. Kumpulan dari sel saraf yang 

terdapat di bagian depan lobus temporalis terdapat kapsul 

interna dengan sudut menghadap ke samping. Fungsinya dari 

diensefalson: 

a) Vasokonstriktor, mengecilkan pembuluh darah. 

b) Respirator, membantu proses pernafasan. 

c) Mengontrol kegiatan refleks 

d) Membantu kerja jantung 

2) Mesensefalxon, atap dari mesensefalxon terdiri dari empat 

bagian yang menonjol ke atas. Dua di sebelah atas disebut 

korpus kuadrigeminus superior dan dua sebelah bawah selaput 

korpus kuardrigeminus inferior. Serat nervus toklearis berjalan 

ke arah dorsal menyilang garis tengah ke sisi lain. Fungsinya: 

a) Membantu pergerakan mata dan mengangkat kelopak mata. 

b) Memutar mata dan pusat pergerakan mata. 
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3) Pons varoli barikum pontis yang menghubungkan 

mesensefalxon dengan pons varoli dan dengan serebelum, 

terletak di depan serebrum di antara otak tengah dan medulla 

oblongata. Di sini terdapat premoktosid yang mengatur gerakan 

pernafasan dan refleks. Fungsinya: 

a) Penghubung antara kedua bagian serebum dan juga antara 

medulla oblongata dengan serebellum. 

b) Pusat saraf nervus trigeminus. 

4) Medulla oblongata merupakan bagian dari batang otak yang 

paling bawah yang menghubungkan pons varoli dengan medula 

spinalis. Bagian bawah medulla oblongata merupakan 

persambungan medulla spinalis ke atas, bagian atas medulla 

oblongata yang melebar disebut kanalis sentralis di daerah 

tengah bagian ventral medulla oblongata. Fungsinya: 

a) Mengontrol kerja jantung 

b) Mengecilkan pembuluh darah 

c) Pusat pernafasan 

d) Mengontrol kegiatan refleks 

c. Cerebellum 

Otak kecil di bagian bawah dan belakang tengkorak dipisahkan 

dengan cerebrum oleh fisura transversalis dibelakangi oleh pons 

varoli dan di atas medulla oblongata. Organ ini banyak menerima 

serabut aferen sensoris, merupakan pusat koordinasi dan integrasi. 
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Bentuknya oval, bagian yang kecil pada sentral disebut vermis dan 

bagian yang melebar pada lateral disebut hemisfer. Serebelum 

berhubungan dengan batang otak melalui pundunkulus serebri 

inferior. Permukaan luar serebelum berlipat-lipat menyerupai 

serebellum tetapi lipatanya lebih kecil dan lebih teratur. Permukaan 

serebellum ini mengandung zat kelabu. Korteks serebelum 

dibentuk oleh substansia grisia, terdiri dari tiga lapisan yaitu 

granular luar, lapisan purkinye dan lapisan granular dalam. Serabut 

saraf yang masuk dan yang keluar dari seberum harus melewati 

serebellum. 

E.  Patofisiologi 

Ada dua bentuk cerebro vaskular accident (CVA) bleeding: 

1. Perdarahan intra serebral 

Pecahnya pembuluh darah otak terutama karena hipertensi 

mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak, membentuk 

massa atau hematom yang menekan jaringan otak dan menimbulkan 

oedema di sekitar otak. Peningkatan trans iskemik attack(TIA) yang 

terjadi dengan cepat dapat mengakibatkan kematian yang mendadak 

karena herniasi otak. Perdarahan intra cerebral sering dijumpai di 

daerah pituitary glad, talamus, sub kortikal, nukleus kaudatus, pon, 

dan cerebellum. Hipertensi kronis mengakibatkan perubahan struktur 

dinding permbuluh darah berupa lipohyalinosis atau nekrosis fibrinoid. 
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2.  Perdarahan sub arachnoid 

Pecahnya pembuluh darah karena aneurisma atau AVM. 

Aneurisma paling sering didapat pada percabangan pembuluh darah 

besar di sirkulasi willisi. 

Arteriovenous malformations (AVM) dapat dijumpai pada 

jaringan otak dipermukaan pia meter dan ventrikel otak, ataupun 

didalam ventrikel otak dan ruang subarakhnoid. Pecahnya arteri dan 

keluarnya darah keruang subarakhnoid mengakibatkan tarjadinya 

peningkatan tekanan intra kranial yang mendadak, meregangnya 

struktur peka nyeri, sehinga timbul nyeri kepala hebat. Sering pula 

dijumpai kaku kuduk dan tanda-tanda rangsangan selaput otak lainnya. 

Peningkatan tekanan intrkranial yang mendadak juga mengakibatkan 

perdarahan subarakhnoid pada retina dan penurunan kesadaran. 

Perdarahan subarakhnoid dapat mengakibatkan vasospasme pembuluh 

darah serebral. Vasospasme ini seringkali terjadi 3-5 hari setelah 

timbulnya perdarahan, mencapai puncaknya hari ke 5-9, dan dapat 

menghilang setelah minggu ke 2-5. Timbulnya vasospasme diduga 

karena interaksi antara bahan-bahan yang berasal dari darah dan 

dilepaskan kedalam cairan serebrospinalis dengan pembuluh arteri di 

ruang subarakhnoid. Vasospasme ini dapat mengakibatkan disfungsi 

otak global (nyeri kepala, penurunan kesadaran) maupun fokal 

(hemiparese, gangguan hemisensorik, afasia dan lain-lain). Otak dapat 
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berfungsi jika kebutuhan O2 dan glukosa otak dapat terpenuhi. Energi 

yang dihasilkan didalam sel saraf hampir seluruhnya melalui proses 

oksidasi. Otak tidak punya cadangan O2 jadi kerusakan, kekurangan 

aliran darah otak walau sebentar akan menyebabkan gangguan fungsi. 

Demikian pula dengan kebutuhan glukosa sebagai bahan bakar 

metabolisme otak, tidak boleh kurang dari 20 mg% karena akan 

menimbulkan koma. Kebutuhan glukosa sebanyak 25 % dari seluruh 

kebutuhan glukosa tubuh, sehingga bila kadar glukosa plasma turun 

sampai 70 % akan terjadi gejala disfungsi serebral. Pada saat otak 

hipoksia, tubuh berusaha memenuhi O2 melalui proses metabolik 

anaerob,yang dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah otak. 
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F. Pathways 
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G. Pemeriksaan penunjang 

Pemeriksaaan diagnostik menurut David & Jhon (2005) adalah: 

1. Angiografi cerebral untuk menentukan penyebab stroke hemoragic. 

Seperti peradarahan atau obstruksi arteri. 

2. Computer topografi (CT) scan otak untuk memperlihatkan adanya 

edem, hematom iskemia dan adanya infark. 

3. Magnetic resonance imaging(MRI) menunjukkan daerah yang 

mengalami infark hemologi Malvormasi Arterio Vena (MAV). 

4. Ultrasonografi doppler untuk mengidentifikasi penyakit arteri vena 

(masalah sistem arteri keritis). 

5. Electroencephalography (EEG) untuk mengidentifikasi masalah 

berdasarkan pada gelombang otak dan mungkin memperlihatkan 

daerah lesi yang spesifik. 

6. Sinar X tengkorak untuk menggambarkan perubahan kelenjar lempeng 

peneal daerah yang berlawanan dari masa meluas ke klasifikasi karotis 

internal terdapat trombosit serebral. 

7. Pemeriksaan syaraf kranial menurut (Judha, M., Rahil, H.N, 2011) 

a. Olfaktorusius (N.I): Untuk menguji saraf ini digunakan bahan-

bahan yang tidak merangsang seperti kopi, tembakau, parfum atau 

rempah-rempah. Letakkan salah satu bahan tersebut di depan salah 

satu lubang hidung orang tersebut sementara lubang hidung yang 

lain kita tutup dan pasien menutup matanya. Kemudian pasien 

diminta untuk memberitahu saat mulai tercium baunya bahan 
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tersebut dan kalau mungkin mengidentifikasikan bahan yang 

diciumnya. Hasil pemeriksan normal mampu membedakan zat 

aromatis lemah. 

b. Optikus (N.II): Ada enam pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu 

penglihatan sentral, kartu snellen, penglihatan perifer, refleks 

pupil, fundus kopi dan tes warna. Untuk penglihatan sentral dengan 

menggabungkan antara jari tangan, pandangan mata dan gerakan 

tangan. Kartu senllen yaitu kartu memerlukan jarak enam meter 

antara pasien dengan tabel, jika ruangan tidak cukup luas bisa 

diakali dengan cermin. Penglihatan perifer dengan objek yang 

digunakan (2 jari pemeriksa / ballpoint) di gerakan mulai dari 

lapang pandangan kanan dan ke kiri, atas dan bawah dimana mata 

lain dalam keadaan tertutup dan mata yang diperiksa harus 

menatap lurus dan tidak menoleh ke objek tersebut. Refleks pupil 

dengan menggunakan senter kecil , arahkan sinar sinar dari 

samping (sehingga pasien memfokus pada cahaya dan tidak 

berakomodasi) ke arah satu pupil untuk melihat reaksinya. Fundus 

kopi dengan menggunakan alat oftalmoskop, mengikuti perjalanan 

vena retinalis yang besar ke arah diskus, dan tes warna dengan 

menggunakan buku Ishi Hara’s Test untuk melihat kelemahan 

seseorang dalam melihat warna. 
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c. Okulomotoris (N.III): Meliputi gerakan ptosis, pupil dan gerakan 

bola mata. Mengangkat kelopak mata ke atas, konstriksi pupil, dan 

sebagian besar gerakan ekstra okular. 

d. Troklearis (N.IV): Meliputi gerakan mata ke bawah dan ke dalam, 

stabimus konvergen dan diplopia. 

e. Trigeminus (N.V): Mempunyai tiga bagian sensori yang 

mengontrol sensori pada wajah dan kornea serta bagian motorik 

mengontrol otot mengunyah. 

f. Fasialis (N.VII) : Pemeriksaan dilakukan saat pasien diam dan atas 

perintah (tes kekuatan otot) saat pasien diam diperhatikan asimetri 

wajah. Mengontrol ekspresi dan simetris wajah. 

g. Vestibul kokhlearis (N.VIII) : Pengujian dengan gesekan jari, detik 

arloji dan audiogram. Mengontrol pendengaran dan keseimbangan. 

h. Glasofaringeus (N.IX) :Dengan menyentuh dengan lembut. 

Sentuhan bagian belakang faring pada setiap sisi dengan spacula. 

Refleks  menelan dan muntah. 

i. Vagus (N.X) : Dengan inspeksi palatum dengan senter perhatikan 

apakah terdapat gerakan uvula. Mempersarafi faring, laring dan 

langit lunak. 

j. Aksesorus (N.XI) : Pemeiksaan dengan cara meminta pasien 

mengangkat bahunya dan kemudian rabalah massa otot dan 

menekan ke bawah kemudian pasien disuruh memutar kepalanya 
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dengan melawan tahanan (tangan pemeriksa). Mengontrol 

pergerakankepaladanbahu. 

k. Hipoglosus (N.XII) : Pemeriksaan dengan inspeksi dalam keadaan 

diam didasar mulut, tentukan adanya artrofi dan fasikulasi. 

Mengontrol gerak lidah. 

H. Penatalaksanaan 

1. Penatalaksanaan Stroke Hemoragik menurut (Mansjoer, 2000). 

a. Singkirkan kemungkinan kaugulopati: untuk memastikan masa 

protrombin dan tromoplastin parsial adalah normal. 

b. Mengendalikan hipertensi: karena tekanan yang tinggi dapat 

menyebabkan perburukan edema periehematoma serta 

meningkatkan kemungkinan perdarahan ulang. 

c. Pertimbangkan konsultasi bedah saraf bila: perdarahan serebum 

diameter lebih dari 3cm atau volume <50ml. 

d. Pertimbangkan angiografi untuk menyingkirkan aneurisma. 

e. Berikan manitol 20% (1kg/kb/BB, intravena dalam 20-30menit) 

untuk pasien koma. 

f. Perdarahan intraserebral 

1) Obati penyebabnya. 

2) Turunkan tekanan intracranial yang meninggi. 

3) Berikan neuroprotektor. 
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g. Pertimbangkan terapi hipovolemik dan nimodipin untuk mencegah 

vasopasme bila secara klinis, CT scan menunjukan perdarahan 

subaraknoid akut. 

I. Intervensi keperawatan 

a. Menurut Nanda (2013) 

1) Ketidakefektifan Perfusi jaringan serebral berhubungan dengan 

interupsi perdarahan, hemoragic. 

Tujuan: Pasien dapat mencapai keadaan perfusi jaringan serebral 

yang stabil ditandai dengan tingkat kesadaran membaik. 

Kriteria hasil (NOC): 

a) Circulation status. 

b) Status perfusion : cerebral. 

Mendemonstrasikan setatus sirkulasi yang ditandai dengan: 

a) Tekanan sistole dan diastole dalam rentang normal. 

b) Tidak ada ortostatik hipertensi. 

c) Tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. 

Mendemonstrasikan kemampuan kognitif yang ditandai dengan: 

a) Berkomunikasi dengan jelas dan sesuai kemampuan. 

b) Menunjukan perhatian, konsentrasi dan orientasi. 

c) Memproses informasi. 

d) Membuat keputusan dengan benar. 

Menunjukan fungsi sensori motori cranial yang utuh: tingkat 

kesadaran membaik, tidak ada gerakan-gerakan involunter. 
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Intervensi (NIC): 

Manajemen sensasi nyeri. 

a) Batasi gerak pada kepala, leher dan punggung. 

b) Monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka terhadap 

panas/dingin/tajam/tumpul. 

c) Monitor adanya paretese. 

d) Elevasi kepala 30˚. 

e) Catat respons terhadap stimulasi. 

f) Monitor vital sign. 

g) Pertahankan tirah baring. 

h) Kolaborasi pemberian analgetik. 

i) Evauasi pupil, catat reaksi terhadap cahaya. 

j) Kaji tingkat kesadaran dan orientasi. 

2) Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan 

otot 

Tujuan: Peningkatan kekuatan otot. 

Kriteria hasil (NOC): 

a) Meningkat dalam aktivitas fisik. 

b) Mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas. 

c) Memverbalkan perasaan. 

d) Memperagakan pengguanaan alat bantu untuk mobilisasi. 

Intervensi (NIC): 

Exercrise therapy: ambulation. 
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a) Monitor TTV sebelum dan sesudah latihan  dan lihat respon 

pasien. 

b) Konsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi 

sesuai dengan kebutuhan. 

c) Bantu klien untuk menggunakan tongkat saat berjalan dan 

cegah terhadap cedera. 

d) Ajarkan pasien tentang teknik ambulasi. 

e) Kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi. 

f) Latih pasien dalam pemenuhan kebutuhan ADL secara mandiri 

sesuai kemampuan. 

g) Berikan alat bantu jika klien memerlukan. 

h) Ajarkan pasien bagaimana merubah posisi dan berikan bantuan 

jika diperlukan. 

i) Dampingi dan bantu pasien saat mobilisasi dan bantu penuhi 

kebutuhan ADLs. 

3) Defisit perawatan diri berhubungan dengan ketidakmampuan 

persepsi kognitif 

Tujuan: Perawatan diri mandiri. 

Kriteria hasil: 

a) Mampu makan mandiri. 

b) Mampu toileting mandiri. 

c) Mampu ambulasi mandiri. 

d) Mampu berpakaian mandiri. 
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Intervensi: 

a) Monitor kemampuan klien dalam melakukan ADL secara 

mandiri. 

b) Monitor kebutuhan klien akan alat bantu dalam melakukan 

ADL. 

c) Sediakan peralatan-peralatan pribadi yang dibutuhkan klien 

(seperti deodoran, pasta gigi, dan sabun mandi). 

d) Bantu klien dalam melakukan ADL sampai klien mampu 

melakukannya dengan mandiri. 

e) Dorong klien untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai 

dengan tingkat kemampuannya. 

f) Dorong klien untuk mandiri, tetapi bantu klien bila klien tidak 

bisa melakukannya sendiri. 

g) Ajari keluarga untuk mendorongkemandirian klien, dan hanya 

membantu jika klien tidak mampu melakukannya sendiri. 

4) Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan imobilisasi fisik 

Tujuan: Tidak ada luka. 

Kriteria hasil: 

a) Integritas kulit baik. 

b) Tidak ada luka/lesi pada kulit. 

c) Perfusi jaringan baik. 

Intervensi: 

a) Anjurkan pasien menggunakan pakaian longgar. 
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b) Hindarkan kerutan pada tempat tidur. 

c) Jaga kebersihan kulit akan adanya kemerahan. 

d) Monitor aktivitas dan mobilisasi pasien. 

e) Mandikan pasien dengan sabun dan air hangat. 

5) Hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan afasia 

Tujuan: Mampu berkomunikasi dengan mudah. 

Kriteria hasil: 

a) Komunikasi meningkat. 

b) Komunikasi ekspresif. 

c) Komunikasi resepresif. 

d) Gerakan berkoordinasi. 

e) Mampu memperoleh, mengatur dan menggunakan informasi. 

f) Mampu mengontrol respons ketakutan dan kecemasan 

terhadap ketidakmampuan berbicara. 

g) Mampu memanajemen kemampuan fisik yang dimiliki. 

h) Mampu mengomunikasikan kebutuhan dengan lingkungan. 

Intervensi:  

a) Dorong pasien untuk berkomunikasi secara perlahan. 

b) Berdiri di depan pasien ketika berbicara. 

c) Gunakan komunikasi terapeutik. 

d) Dengarkan dengan penuh perhatian. 

e) Beri pujian positif. 
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6) Resiko Aspirasi berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran  

Tujuan: tidak terjadi aspirasi pada pasien. 

Kriteria hasil: 

a) Dapat bernafas dengan mudah, frekuensi pernafasan normal.  

b) Mampu menelan,mengunyah tanpa terjadi aspirasi. 

Intervensi: 

a) Monitor tingkat kesadaran, reflek batuk dankemampuan 

menelan. 

b) Pelihara jalan nafas. 

c) Lakukan saction bila diperlukan. 

d) Haluskan makanan yang akan diberikan. 

e) Haluskan obat sebelum pemberian. 

7) Resiko Injuri berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran  

Tujuan: tidak terjadi trauma. 

Kriteria hasil: 

a) Bebas dari cedera. 

b) Mampu menjelaskan factor resiko dari lingkungan dan cara 

untuk mencegah cedera menggunakan fasilitas kesehatan yang 

ada. 

Intervensi: 

a) Menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien. 

b) Memberikan informasi mengenai cara mencegah cedera. 

c) Memberikan penerangan yang cukup.  
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d) Menganjurkan keluarga untuk selalu menemani pasien.  

8) Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran 

Tujuan: pola nafas pasien efektif. 

Kriteria hasil: 

a) Menujukkan jalan nafas paten ( tidak merasa tercekik, irama 

nafas normal, frekuensi nafas normal,tidak ada suara nafas 

tambahan. 

b) Tanda-tanda vital dalam batas normal. 

Intervensi: 

a) Pertahankan jalan nafas yang paten.  

b) Observasi tanda-tanda hipoventilasi. 

c) Berikan terapi O2. 

d) Dengarkan adanya kelainan suara tambahan.  

e) Monitor vital sign. 

9) Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurang 

paparan sumber informasi 

Tujuan: pasien mengerti proses penyakitnya dan Program 

perawatan serta terapi yg diberikan. 

Kriteria hasil: 

a) Menjelaskan kembali tentang penyakit. 

b) Mengenal kebutuhan perawatan dan pengobatan tanpa cemas. 

Intervensi: 

a) Kaji pengetahuan klien tentang penyakitnya. 
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b) Jelaskan tentang proses penyakit (tanda dan gejala), 

identifikasi kemungkinan penyebab. Jelaskan kondisi tentang 

klien. 

c) Jelaskan tentang program pengobatan dan alternatif 

pengobantan. 

d) Diskusikan perubahan gaya hidup yang mungkin digunakan 

untuk mencegah komplikasi. 

e) Diskusikan tentang terapi dan pilihannya. 

f) Eksplorasi kemungkinan sumber yang bisa digunakan/ 

mendukung. 

g) Instruksikan kapan harus ke pelayanan. 

h) Tanyakan kembali pengetahuan klien tentang penyakit, 

prosedur perawatan dan pengobatan. 
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