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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. KONSEP KELUARGA 

1. Pengertian Keluarga 

 Friedman (2010) mendefinisikan keluarga adalah dua orang atau 

lebih yang disatukan oleh kebersamaan dan kedekatan emosional serta 

yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari keluarga. 

 Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup 

bersama dengan keterkaitan aturan emosional dan individu mempunyai 

peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keadaan ini 

perlu kita sadari sepenuhnya bahwa setiap individu merupakan bagiannya 

dan dikeluarga juga semua dapat diekspresikan tanpa hambatan yang 

berarti (Suprajitno, 2004). 

 

2. Fungsi Keluarga 

Fungsi keluarga menurut Friedman,(2010) adalah : 

a. Fungsi afektif 

Fungsi afektif merupakan hubungan sosial yang positif 

berhubungan dengan hasil kesehatan yang lebih baik, umur 

panjang, dan penurunan tingkat stres. Sebaliknya, kehidupan 

keluarga juga dapat menimbulkan stres dan koping disfungsional 
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dengan akibat yang dapat menganggu kesehatan fisik( misal tidur, 

tekanan darah tinggi, penurunan respon imun). 

b. Fungsi sosialisasi 

Fungsi sosialisasi adalah proses perkembangan atau perubahan 

yang terjadi atau dialami seseorang sebagai hasil dari interaksi 

dan pembelajaran peran sosial. Sosialisasi dimuali dari sejak lahir 

dan keluarga merupakan tempat individu untuk belajar 

bersosilalisasi 

c. Fungsi reproduksi 

Fungsi reproduksi adalah fungsi keluarga untuk meneruskan 

keturunan dan menambah sumber daya manusia. 

d. Fungsi ekonomi  

Fungsi ekonomi adalah fungsi keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga yaitu sandang, pangan, 

papan. 

e. Fungsi perawatan kesehatan 

Fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota 

keluarga agar tetapmemiliki produktivitas tinggi. Fungsi ini 

dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan. 

Adapun tugas kesehatan keluarga adalah sebagai berikut 

(Friedman, 2010) 

1) Mengenal masalah kesehatan setiap anggotanya : Perubahan 

sekecil apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak 

langsung menjadi perhatian dan tanggung jawab keluarga, 
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maka apabila menyadari adanya perubahan perlu segera dicatat 

kapan terjadinya, perubahan apa yang terjadi dan seberapa 

besar perubahannya 

2) Mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat : Tugas 

ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari 

pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, 

dengan pertimbangan siapa diantara keluarga yang mempunyai 

kemampuan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga 

maka segera melakukan tindakan yang tepet agar masalah 

kesehatan dapat dikurangi atau bahkan teratasi 

3) Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit : 

Perawatan ini dapat dilakukan dirumah apabia keluarga 

memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk pertolongan 

pertama atau ke pelayanan kesehatan untuk memperoleh 

tindakan lanjutan agar masalah yang lebih parah tidak terjadi 

4) Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat 

5) Mempertahankan hubungan dengan (menggunakan) fasilitas 

kesehatan masyarakat   

3. Tipe dan bentuk keluarga 

Beberapa tipe atau bentuk keluarga menurut (Murwani ,2007), 

antara adalah sebagai berikut: 

a. Tipe Keluarga Tradisional 

1) Keluarga inti (Nuclear Family), yaitu keluarga yang dibentuk 

karena ikatan perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari 
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suam, istri, dan anak-anak, baik karena kelahiran (natural) 

maupun adopsi. 

2) Keluarga besar (Extended Family), yaitu keluarga inti 

ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah), 

misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu termasuk keluarga 

modern, seperti orang tua tunggal, keluarga tanpa anak, serta 

keluarga pasangan sejanis (guy/lesbian families). 

3) Keluarga “Dyad”, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari 

suami dan istri tanpa anak.  

4) Keluarga “Single Parent”, yaitu rumah tangga yang terdiri 

dari satu orang tua (ayah/ibu) dengan anak (kandung/angkat). 

Kondisi ini dapat disebabkan oleh perceraian.  

5) Keluarga ”Singe Adult”, yaitu suatu rumah tangga yang hanya 

terdiri dari seorang dewasa (misalnya seorang yang telah 

dewasa kemudian tinggal kost untuk bekerja atau kuliah).  

b. Tipe Keluarga Non Tradisional 

1) “Commune Family”, yaitu lebih dari satu keluarga tanpa 

pertalian darah yang hidup daam satu rumah 

2) Orang Tua (suami-istri) yang tidak ada ikatan perkawinan dan 

anak hidup dalam satu rumah 

3) “Homseksual”, yaitu dua individu yang sejenis (laki-laki)  

hidup daam satu rumah tangga  

 

 

Asuhan Keperawatan Keluarga..., GILAR SATYANDANU, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



13 
 

 
  

4. Tahap dan Perkembangan Keluarga 

Siklus kehidupan setiap keluarga mempunyai tahapan-tahapan. 

Seperti individu-individu yang mengalami tahap pertumbuhan dan 

perkembangan yang berturutturut, keluarga juga mengalami tahap 

perkembangan yang berturut-turut. Adapun tahap-tahapperkembangan 

keluarga berdasarkan konsep Duvall dan Miller (Friedman, 2010) adalah : 

a. Tahap I  Keluarga Pasangan Baru keluarga pemula perkawinan dari 

sepasang insan menandai bermulanya sebuah keluarga baru dan 

perpindahan dari keluarga asal atau status lajang kehubungan baru 

yang intim. 

b. Tahap II : Keluarga Dengan Anak Prasekolah keluarga sedang 

mengasuh anak dimulai dengan kelahiran anakpertama hingga bayi 

berusia 30 bulan.Tugas perkembangan: 

c. Tahap III : keluarga dengan anak usia pra sekolah dimulai ketika 

anak pertamaberusia dua setengah tahun, dan berakhir ketika anak 

berusia 5 tahun. 

d. Tahap IV : keluarga dengan anak usia sekolah dimulai ketika anak 

pertamaberusia 6 tahun dan mulai masuk sekolah dasar dan berakhir 

pada usia 13 tahun,awal dari masa remaja. 

e. Tahap V : keluarga dengan anak remaja yang dimualai ketika anak 

pertamamelewati umur 13 tahun, berlangsung selama 6 sampai 7 

tahun. Tahap ini dapatlebih singkat jika anak meninggalkan keluarga 
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lebih awal atau lebih lama jikaanak masih tinggal di rumah hingga 

berumur 19 atau 20 tahun. 

f. Tahap VI : keluarga yang melepas anak usia dewasa muda yang 

ditandai olehanak pertama meninggalkan rumah orang tua dan 

berakhir dengan “rumahkosong”, ketika anak terakhir meninggalkan 

rumah. Tahap ini dapat singkat atauagak panjang, tergantung pada 

berapa banyak anak yang belum menikah yangmasih tinggal di 

rumah. Fase ini ditandai oleh tahun-tahun puncak persiapandari dan 

oleh anak-anak untuk kehidupan dewasa yang mandiri. 

g. Tahap VII: orang tua usia pertengahan, dimulai ketika anak terakhir 

meninggalkan rumah dan berakhir pada saat pensiun atau kematian 

salah satu pasangan.  

h. Tahap VIII: keluarga dalam masa pensiun dan lansia dimali dengan 

salah satuatau kedua pasangan memasuki masa pensiun, hingga salah 

satu pasanganmeninggal dan berakhir dengan pasangan lainnya 

meninggal. 

1) Masalah kesehatan 

 Meningkatnya usia juga sangat berhubungan dengan 

disabelitas, walaupun kesehatan yang buruk tidak sebanyak yang 

diperkirakan masyarakat. Wanita lansia cenderung lebih banyak 

mengalami disabelitas fungsional, gangguan mobilitas dan 

penyakit kronik dari pada pria lansia. 
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 Faktor – faktor seperti menghilangnya kekuatan dan fungsi 

fisik, sumber finansial yang tidak adekuat, isolasi sosial, kesepian, 

dan banyak kehilangan lain yang dialami lansia, menunjukan 

beberapa kerentanan psikofisiologis penuaan manusia. Oleh 

karena itu, dibutuhkan perhatian terhadap kesehatan kronik 

multipel dan kebutuhan asuhan jangka panjang. 

2) Tugas perkembangan 

Mempertahankan penataan kehidupan yang memuaskan. 

Menyesuaikan terhadap penghasilan yang berkurang. 

Memepertahankan hubungan pernikahan. Menyesuaikan terhadap 

kehilangan pasangan. Mempertahankan ikatan keluarga 

antargenerasi. Melanjutkan untuk merasionalisasi kehilangan 

keberadaan angggota keluarga (peninjauan dan integrasi 

kehidupan). 

5. Struktur dan peran keluarga 

Peran formal terdapat dalam keluarga seperti mencari 

nafkah, ibu rumah tangga, manajer, sopir, tukang masak dan lain – 

lain. Sedangkan peran informal bersifat implist biasanya tidak 

tampak di permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam 

keluarga seperti: sebagai pendorong, pengharmonis pendamai, 

penghalang, penyalah, pancari pengakuan, atau sahabat. 
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6. Proses dan koping keluarga 

a. Stresor yang dialami oleh keluarga yang berkaitan dengan ekonomi 

dan sosial, apakah keluarga bisa memastikan lamanya dan 

kekuatan dari stessor yang dialami oleh keluarga, apakah keluarga 

mampu mengahadapi stressor tersebut dan ketegangan setiap hari. 

b. Apakah keluarga mampu bertindak berdasarkan penelitian yang 

objektif dan realisi terhadap situasi yang mendukung stress. 

c. Bagaimana keluarga bereaksi terhadap situasi yang mendukung 

strees, strategi koping bagaimana tindakan yang akan diambil oleh 

keluarga, apakah setiap anggota keluarga mempunyai koping yang 

berbeda – beda dalam cara menghadapi  strees : kelompok 

kepercayaan keluarga, penggunaan humoor, self evaluasi, 

penggunaan ungkapan, pengontrolan keluarga terhadap masalah, 

pemecahan masalah secra bersamam – sama. Strategi koping 

internal adalah dengan mencari informasi, memeilhara hubungan 

dengan berkomunikasi, mencari dukungan sosial. 

 

B. MASALAH KESEHATAN 

1. Pengertian  

Stroke adalah cedera vascular akut pada otak, ini berarti bahwa 

stroke adalah suatu cedera mendadak dan berat pada pembuluh-

pembuluh darah otak. Cedera dapat disebabkan oleh su,batakn bekuan 

darah, penyempitan pembuluh darah, sumbatan dan penyempitan. Semua 
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ini menyebabkan pasokan darah yang memadai. Stroke mungkin 

menampakan gejala, mungkin juga tidak, tergantung pada tempat dan 

ukuran kerusakan (Feigin Valery, 2006) 

Stroke adalah gangguan neurologik mendadak yang terjadi 

akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui sistem arteri 

otak. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

strok adalah gangguan sirkulasi serebral yang disebabkan oleh sumbatan 

atau penyempitan pembuluh darah oleh karena emboli, trombosis atau 

perdarahan serebral sehingga terjadi penurunan aliran darah ke otak yang 

timbulnya secara mendadak (Price , 2006) 

Menurut WHO Stroke adalah suatu manifrestasi klinik dari 

gangguan fungsi serebral, baik lokal maupun menyeluruh (global). 

Berlangsung lebih dari 24 jam, atau berakhir dengan maut, tanpa di 

temukannya penyebab yang pasti selain daripada gangguan vaskular 

(Harsono, 2005). 

2. Anatomi dan Fisiologi 

Otak manusia tersusun dari belahan otak besar ( hemisfer serebri ) 

batang otak dan otak kecil. 

1. Otak besar ( serebrum ) 

Pusat dari segala pengontolan aktifitas pergerakan tubuh oleh otak 

besar terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Hemisfer serebri kiri  
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Adalah bagian otak besar yang berfungsi mengontrol atau 

mengendalikan pergerakan tubuh bagian kiri, fungsinya meliputi : 

1) Mengendalikan gerak tubuh sebelah kanan. 

2) Menginterpresentasikan pengelihatan dari paruh kanan 

lapangan pandang pengelihatan. 

b. Hemisfer serebri kanan 

Adalah bagian otak besar yang berfungsi untuk mengontrol dan 

mengendalikan tubuh bagian kiri, fungsinya meliputi : 

1) Mengendalikan gerak tubuh sebelah kiri. 

2) Mengendalikan fungsi bicara kurang lebih 44% orang kidal 

hanya 1% pada orang yang tidak kidal. 

GAMBAR II.1 ANATOMI DAN FISIOLIGI 

 

(Wikepedia, 2014) 
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2. Batang otak 

a. Diesennfalon 

Merupakan bagian atas batang otak. Fungsinya untuk pusat 

penghitungan, membangkitkan respon emosional dan 

mengendalikan suhu. 

b. Pous varoli 

Merupakan bagian atas tengah batang otak, berfungsi untuk pusat 

pneumotastik (irama jantung) tempat keluarnya syaraf cranial. 

c. Otak tengah  

Berfungsi untuk pergerakan otot, relay dari impus, reflek 

pendengaran. 

d. Otak kecil ( serebellum ) 

Berfungsi sebagai koordinasi serta keseimbangan kita dalam 

bergerak yang diperintah oleh hemisfer serebri. 

3. Etiologi  

a. Infark otak ( 80% ) 

b. Pendarahan subarakoid ( 5% ) 

c. Penyebab lain yang dapat menimbulkan infark yaitu : 

1) Trombosis sindroma. 

2) Diseksis karotik atau vertebralis. 

3) Vasikulitis sistem saraf pusat. 

4) Migren. 

5) Kondisi hiperkoagulasi. 

Asuhan Keperawatan Keluarga..., GILAR SATYANDANU, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



20 
 

 
  

6) Penyalahgunaan obat. 

7) Penyakit hipertensi. 

8) Mikosa atrium. 

(Smeltzer, dkk. 2002 ) 

4. Patofisiologi 

Berdasarkan intracranial sering terjadi karena daerah peredaran 

darah suatu arteri atau kurang mendapatkan aliran darah ke otak, 

sehingga mengakibatkan jaringan disekitarnya menjadi tergeser dan  

tertekan. Daerah ini sangat mengiritasi jaringan otak sehingga 

mengakibatkan vasoplasma pada arteri disekitar tempat bekuan darah 

yang seharusnya lunak dan menyerupai sel darah merah akibatnya 

terlaurut dan menjadi semakin mengecil, otak yang tertekan disekitar 

daerah yang membeku akan mengakibatkan pembekakan dan 

mengalami nekrosis karena kerja ensim akan menjadi proses pencaira 

sehingga terbentuk rongga, akibat dari perdarahan intra serebri akan 

menyebabkan edema pada otak. Peningkatan tekanan intra kranial. 

Suplai darah ke otak yang dilakukan oleh pembuluh darah 

karotis akan mendukung metabolisme serebral. Jika otak tidak 

mendapatkan suplai darah yang cukup akan menyebabkan kerusakan 

jaringan yang akan mengakibatkan iskemi yang dapat menyebabkan 

stroke dapat disebabkan oleh penyempitan atau tertutupnya pembuluh 

darah ke otak disebabkan oleh : 
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a. Trombosis serebral 

Yaitu disebabkan adanya arteriokrolosis pada umumnya 

menyerang seseorang yang berusia lanjut. Hal itu terjadi karena 

penurunan aktifitas simpati sehingga menyebabkan pemenuhan 

darah sehingga dapat menyebabkan iskemik serebral. 

b. Emboli serebral 

Penyumbatan darah ke otak oleh bekuan darah, lemak atau 

udara, dan jika terjadi hemiparasis atau hiperlikemia pada sisi 

kanan, maka akan terjadi kelainan bidang pandang kanan dapat 

juga terjadi apashia. Jika kerusakan hemisfer kanan maka akan 

terjadi hemipresis dan hemipagia pada sebelah kiri. 

c. Perdarahan intra serebral  

Terjadi akibat pembuluh darah ke otak tertekan dan 

tekanan yang tinggi atau amuerisma yang pecah. Pecahnya 

pembuluh darah di otak menyebabkan pembesaran ke daerah 

parency otak, rongga subcharoid ventrikel dan dapat 

menyebabkan penekan, pergeseran dan pemisahan jaringan otak 

yang terdekat. Akibatnya jaringan otak internal tertekan sehingga 

menyebabkan infark pada otak, edema dan mungkin terjadi 

heriasi otak yang menyebabkan kematian. 

5. Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala seseorang terkena stroke beragam dan 

berbeda antarasatu individu dan individu yang lain. Perbedaan ini 
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dikarenakan setiap orang memiliki otak yang sangat kompleks. Setiap 

daerah otak mempunyai fungsi yang berbeda – beda. Ada yang 

mengatur prgerakan, panca indra, perasaan, kognitif dan lain lain. 

Tanda dan gejala dari stroke tergantung dari daerah mana yang 

mengalami kerusakan di otak dan juga tergantung apakah karena 

stroke perdarahan atau karena stroke iskemik. 

Namun secara umum tanda dan gejala stroke diantaranya : 

1) Munculnya kelemahan mendadak dari salah satu sisi bagian 

tubuh (wajah, lengan, tungkai) terutama di satu sisi badan. 

2) Munculnya mati rasa pada sisi tubuh sebelah. 

3) Hilangnya fungsi pengelihatan yang secara tiba – tiba 

4) Gangguan menelan ( disfagia ) contohnya : bila minum 

tersedak. 

5) Hilangnya keseimbangan tubuh, terjatuh tiba-tiba, dan tidak 

mampu mengatur gerak tubuh. 

6) Gangguan kesadaran bisa pingsan secara tiba-tiba. 

7) Tiba – tiba kesulitan berbicara atau bicara menjadi tidak jelas 

atau pelo. 

8) Munculnya gangguan kognitif sepeti pikun, tidak dapat 

berhitung dan membaca. 

 

 

 

Asuhan Keperawatan Keluarga..., GILAR SATYANDANU, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



23 
 

 
  

6. Penatalaksanaan 

Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam mencegah terjadinya 

stroke diantaranya : 

a. Diet makan sehat, rendah kalori, rendah lemak, dan rendah garam. 

b. Memperbanyak buah dan sayuran. Disarankan mengkonsumsi 

sekitar 5 porsi buah san sayuran setiap harinya. 

c. Aktivitas fisik dan berolahraga secara teratur. 

d. Tidak merokok dan minum – minuman yang mengandung alkohol. 

e. Sebisa mungkin menghindari stress baik maupun mental/emosi. 
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7. Pathways 

Gambar II. 2 Pathways Stroke 
Makanan  Merokok                             Hipertensi              Lanjut Usia 
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Sumber : Gabungan dari buku ; Smeltzer, dkk (2002) 
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C. Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Stroke 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan data yang perlu dikaji pada proses 

perawatan keluarga dengan masalah Hipertensi menurut Friedman (2010) 

meliputi data dasar keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga, 

fungsi keluarga, stress dan koping keluarga dan fungsi perawatan 

kesehatan. 

a. Data dasar keluarga, data yang perlu dikaji antara lain: nama keluarga, 

alamat dan nomor telepon, komposisi keluarga, tipe keluarga, latar 

belakang budaya (etnis), identifikasi religi, status kelas keluarga, 

aktivitas rekreasi dan waktu senggang keluarga. 

b. Data lingkungan keluarga, data yang perlu dikaji antara lain: 

karakteristik rumah, karakteristik dan lingkungan sekitar dan 

komunitas yang lebih besar, mobilitas geografi keluarga, perkumpulan 

dan interaksi keluarga dengan masyarakat, serta sistem-sistem 

pendukung keluarga.    

c. Struktur keluarga yang terdiri dari:  

1) pola komunikasi keluarga: data yang harus dikaji adalah observasi 

seluruh anggota keluarga dalam berhubungan satu sama lain, 

apakah komunikasi dalam keluarga berfungsi atau tidak, seberapa 

baik setiap anggota keluarga menjadi pendengar, jelas dalam 

penyampaian, perasaan terhadap komunikasi dan interaksi, 
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apakah keluarga melibatkan emosi atau tidak dalam penyampaian 

pesan.  

2) Struktur kekuatan keluarga: yang perlu dekaji antara lain: siapa 

yang mengambil keputusan dalam keluarga, siapa yang 

mengambil keputusan penting seperti anggaran keluarga, pindah 

kerja, tempat tinggal, mengatur disiplin dan aktivitas anak serta 

proses dalam pengambilan keputusan dengan concerisus tawar-

menawar dan sebagainya.  

3) Struktur peran keluarga: data yang dapat dikaji dalam peran 

formal adalah peran dan posisi formal setiap anggota keluarga 

tidak ada konflik dalam peran, bagaimana perasaan terhadap 

perannya. Jika dibutuhkan dapatkah peran berlaku fleksibel. Jika 

ada masalah dalam peran siapa yang mempengaruhi anggota 

keluarga, siapa yang memberikan mereka penilaian tentang 

pertumbuhan, pengalaman baru, peran dan tekhnik komunikasi. 

4) Peran informal: peran informal dan peran yang tidak jelas apa 

yang ada di dalam keluarga. Bagaimana anggota keluarga 

melaksanakan perannya, apakah sudah sesuai posisi keluarga 

dengan peran yang dilaksanakannya, apabila peran tidak 

terlaksana tanyakan siapa yang biasanya melaksanakan peran 

tersebut sebelumnya dan apa pengaruhnya.  

5) Nilai dan budaya, data yang dapat dikaji adalah nilai-nilai yang 

dominan yang dianut oleh keluarga, nilai mu keluarga seperti 
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siapa yang berperan dalam mencari nafkah, kemauan dan 

penguasaan lingkungan, orientasi masa depan, kegemaran-

kegemaran keluarga, apakah ada kesesuaian antara nilai-nilai 

keluarga dan komunitas yang lebih luas, apakah ada kesesuaian 

antara nilai-nilai keluarga dan nilai-nilai sub sistem keluarga, 

bagaimana pentingnya nilai-nilai terhadap keluarga, apakah 

keluarga menganut nilai-nilai keluarga secara sadar atau tidak, 

apakah ada konflik nilai yang menonjol dalam keluarga itu 

sendiri, bagaimana nilai-nilai mempengaruhi kesehatan keluarga. 

d. Fungsi keluarga   

1) fungsi afektif, atau yang dapat dikaji antara lain: pola kebutuhan 

keluarga dan respon, apakah anggota keluarga merasakan 

keutuhan individu lain dalam keluarga, apakah orang tua / 

pasangan mampu menggambarkan kebutuhan persoalan lain dan 

anggota yang lain, bagaimana sensitifnya anggota keluarga 

dengan melihat tanda-tanda yang berhubungan dengan perasaan 

dan kebutuhan orang lain, apakah anggota keluarga mempunyai 

orang yang dapat dipercayainya saling memperhatikan, sejauh 

mana anggota keluarga memberikan perhatian satu sama lain, 

bagaimana mereka sating mendukung, apakah terdapat perasaan 

akrab dan intim diantara lingkungan hubungan keluarga, sebaik 

apa hubungan anggota keluarga dengan anggota yang lain, apakah 

ada kedekatan khusus anggota keluarga dengan anggota keluarga 
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yang lain, keterpisahan dan keterikatan, bagaimana keluarga 

menanamkan perasaan kebersamaan dengan anggota keluarga, 

apakah sudah sesuai perpisahan yang terjadi di keluarga dengan 

tahap perkembangan di keluarga.  

2) Fungsi sosial, data yang perlu dikaji adalah: bagaimana keluarga 

membesarkan anak dan keluarga dalam area orang: kontrol 

perilaku, disiplin, penghargaan, hukuman, otonomi dan 

ketergantungan, memberi dan menerima cinta serta latihan 

perilaku sesuai dengan usia, siapa yang menerima tanggung 

jawab.  

3) Fungsi sosialisasi atau peran membesarkan anak/fungsi anak, 

apakah fungsi tersebut dipikul bersama, bagaimana cara 

pengaturannya, bagaimana anak-anak dihargai oleh keluarga 

kebudayaan yang dianut dalam membesarkan anak, apakah 

keluarga merupakan resiko tinggi mendapat masalah dalam 

membesarkan anak, faktor resiko apa yang memungkinkan, 

apakah lingkungan memberikan dukungan dalam perkembangan 

anak seperti tempat bermain dan istirahat (kamar tidur sendiri). 

4) Fungsi reproduksi, data yang perlu dikaji, berapa jumlah anak, 

bagaimana keluarga merencanakan jumlah anak, metode apa yang 

digunakan keluarga dalam pengendalian jumlah anak. 

e. Stress dan koping keluarga hal yang perlu dikaji, stressor jangka 

pendek dan jangka panjang, kemampuan keluarga berespon dalam 
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masalah, strategi koping yang digunakan, strategi adaptasi 

difungsional dan pemeriksaan fisik dilakukan secara head to head. 

f. Fungsi perawatan kesehatan dalam melaksanakan lima tugas 

kesehatan keluarga, hal yang perlu dikaji meliputi : 

1) Kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan, data yang 

perlu dikaji, pengetahuan keluarga tentang masalah kesehatan 

Hipertensi yang meliputi pengertian, faktor penyebab, tanda dan 

gejala dan persepsi keluarga terhadap masalah. 

2) Kemampuan keluarga mengambil keputusan mengenai tindakan 

yang tepat untuk mengatasi masalah Hipertensi, hal yang perlu 

dikaji adalah kemampuan keluarga tentang pengertian, sifat dan 

luasnya masalah Hipertensi, apakah masalah dirasakan keluarga. 

apakah keluarga pasrah terhadap masalah, apakah keluarga akut 

dan akibat tindakan penyakitnya, apakah keluarga mempunyai 

sikap negatif terhadap masalah kesehatan, apakah ada informasi 

yang salah terhadap tindakan dalam menghadapi masalah. 

3) Untuk mengetahui kemampuan keluarga merawat anggota 

keluarga dengan Hipertensi, data yang perlu dikaji adalah sejauh 

mana keluarga mengetahui keadaan penyakit, bagaimana sifat dan 

perkembangan perawatan yang dibutuhkan, bagaimana 

pengetahuan keluarga tentang fasilitas yang diperlukan untuk 

perawatan, apakah keluarga mengetahui sumber-sumber yang 

ada, sikap keluarga terhadap sakit. 
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4) Kemampuan keluarga untuk memelihara lingkungan rumah yang 

sehat, hal yang perlu dikaji adalah pengetahuan keluarga tentang 

sumber-sumber yang dimiliki keluarga, bagaimana keluarga 

melihat keuntungan atau manfaat pemeliharaan lingkungan, 

sejauh mana keluarga mengetahui pentingnya hygiene sanitasi, 

keluarga mengetahui upaya pencegahan penyakit, bagaimana 

sikap atau pandangan keluarga terhadap hygiene sanitasi, sejauh 

mana kekompakan keluarga. 

5) Kemampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, 

hal yang perlu dikaji adalah sejauh mana keluarga mengetahui 

keberadaan fasilitas kesehatan, keuntungan-keuntungan dari 

fasilitas kesehatan, tingkat kepercayaan keluarga terhadap petugas 

kesehatan atau fasilitas kesehatan, ada pengalaman yang kurang 

baik terhadap petugas kesehatan, fasilitas kesehatan yang 

terjangkau oleh keluarga, 

2. Fokus Intervensi  

 

1. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan masalah stroke. 

2. Perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal anggota keluarga dengan maslah stroke. 

3. Gangguan kebersihan diri berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga merawat anggota keluarga dengan maslah stroke. 
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4. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga merawat anggota keluarga dengan maslah stroke. 

5. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga merawat anggota keluarga dengan maslah stroke. 

A. Fokus intervensi 

1. Diagnosa 1 : Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga 

dengan masalah stroke. 

Tujuan : setelah dilakukan pertemuan selam 3 kali tatap muka 

diharapkan masalah mobilitas fisik dapat dimimalkan dengan 

kriteria hasil : keluarga dan penderita mampu merawat anggota 

keluarga dengan masalah stroke. 

a. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah stroke. 

1) Menjelaskan pada keluarga mengenai stroke. 

2) Mendiskusikan dengan keluarga tentang penyebab 

stroke. 

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan 

pada keluarga. 

4) Beri reinforcment positif pada keluarga atas jawaban 

yang benar. 

b. Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan dengan 

masalah stroke 
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1) Diskusikan dengan keluarga dalam mengambil 

keputusan dengan tindakan masalah stroke. 

2) Motivasi keluarga untuk mengambil keputusan mengenai 

masalah stroke. 

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan. 

c. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

masalah stroke 

1) Diskusikan dengan keluarga cara perawatan anggota 

keluarga dengan masalah stroke. 

2) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan. 

3) Beri reinfofcement jika jawaban benar. 

d. Ketidakmampuankeluarga memodifikasilingkungan untuk 

anggota keluarga dengan masalah stroke 

1) Diskusikan dengan keluarga bagaimana lingkungan yang 

nyaman bagi penderita stroke. 

2) Modifikasi lingkungan keluarga untuk penderita stroke. 

3) Motivasi kembali agar keluarga menerangkan kembali 

penjelasan yang telah disampaikan. 

e. Ketidakmampuan keluarga menfaatkan fasilitas kesehatan. 

1) Diskusikan dengan keluarga tempat – tempat pelayanan 

kesehatan yang ada. 
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2) Diskusikan dengan keluarga tentang manfaat pelayanan 

kesehtan serta menyarankan supaya datang ke pelayanan 

kesehatan yang ada. 

3) Evaluasi kembali tentang penjelasan yang telah diberikan 

tentang manfaat fasilitas kesehatan. 

4) Beri renfoctment positif jika jawaban benar 

2. Diagnosa 2 Perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga mengenal anggota keluarga dengan 

masalah stroke. 

Tujuan : setelah dilakukan pertemuan selam 3 kali tatap muka 

diharapkan masalah perubahan perfusi jaringan dapat dimimalkan 

dengan kriteria hasil : keluarga dan penderita mampu merawat 

anggota keluarga dengan masalah stroke. 

b. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah stroke 

( perubahan perfusi jaringan ). 

1) Menjelaskan pada keluarga mengenai hipertensi. 

2) Mendiskusikan dengan keluarga tentang penyebab 

hipertensi. 

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan 

pada keluarga. 

4) Beri reinforcment positif pada keluarga atas jawaban 

yang benar. 
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c. Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan dengan 

masalah stroke (perubahan perfusi jaringan ). 

1) Diskusikan dengan keluarga dalam mengambil 

keputusan dengan tindakan masalah stroke( perubahan 

perfusi jaringan). 

2) Motivasi keluarga untuk mengambil keputusan mengai 

masalah stroke 

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan. 

c. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga 

dengan masalah stroke( perubahan perfusi jaringan ). 

1) Diskusikan dengan keluarga cara perawatan anggota 

keluarga dengan masalah stroke 

2) ( perubahan perfusi jaringan ). 

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan. 

4) Beri reinfofcement jika jawaban benar. 

d. Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan untuk 

anggota keluarga dengan masalah stroke ( perubahan 

perfusi jaringan ). 

1) Diskusikan dengan keluarga bagaimana lingkungan 

yang nyaman bagi penderita stroke. 

2) Modifikasi lingkungan keluarga untuk penderita stroke. 

3) Motivasi kembali agar keluarga menerangkan kembali 

penjelasan yang telah disampaikan. 
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4) Beri reinforcment positif jika jawaban benar. 

e. Ketidakmampuan keluarga menfaatkan fasilitas kesehatan. 

1) Diskusikan dengan keluarga tempat – tempat pelayanan 

kesehatan yang ada. 

2) Diskusikan dengan keluarga tentang manfaat pelayanan 

kesehtan serta menyarankan supaya datang ke 

pelayanan kesehatan yang ada. 

3) Evaluasi kembali tentang penjelasan yang telah 

diberikan tentang manfaat fasilitas kesehatan. 

3. Diagnosa 3 Gangguan kebersihan diri berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

masalah stroke. 

Tujuan : setelah dilakukan pertemuan selam 3 kali tatap muka 

diharapkan masalah gangguan kebersihan diri dapat dimimalkan 

dengan kriteria hasil : keluarga dan penderita mampu merawat 

anggota keluarga dengan masalah stroke. 

a. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kebersihan diri 

kurang berhubungan dengan stroke. 

1) Menjelaskan pada keluarga mengenai kebersihan diri 

kurang. 

2) Mendiskusikan dengan keluarga tentang penyebab 

kebersihan diri kurang. 
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3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan 

pada keluarga. 

4) Beri reinforcment positif pada keluarga atas jawaban 

yang benar. 

b. Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan dengan 

masalah kebersihan diri kurang.   

1) Diskusikan dengan keluarga dalam mengambil 

keputusan dengan tindakan masalah kebersihan diri 

kurang. 

2) Motivasi keluarga untuk mengambil keputusan mengai 

masalah kebersihan diri kurang. 

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan. 

c. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

masalah kebersihan diri kurang 

1) Diskusikan dengan keluarga cara perawatan anggota 

keluarga dengan masalah kebersihan diri kurang. 

2) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan 

3) Beri reinfofcement jika jawaban benar. 

d. Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan untuk 

anggota keluarga dengan masalah kebersihan diri kurang. 

1) Diskusikan dengan keluarga bagaimana lingkungan yang 

nyaman bagi penderita stroke. 

2) Modifikasi lingkungan keluarga untuk penderita stroke. 
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3) Motivasi kembali agar keluarga menerangkan kembali 

penjelasan yang telah disampaikan. 

4) Beri reinforcment positif jika jawaban benar. 

e. Ketidakmampuan keluarga menfaatkan fasilitas kesehatan. 

1) Diskusikan dengan keluarga tempat – tempat pelayanan 

kesehatan yang ada. 

2) Diskusikan dengan keluarga tentang manfaat pelayanan 

kesehtan serta menyarankan supaya datang ke pelayanan 

kesehatan yang ada. 

3) Evaluasi kembali tentang penjelasan yang telah diberikan 

tentang manfaat fasilitas kesehatan. 

4) Beri renfoctment positif jika jawaban benar 

4. Diagnosa 4 Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

maslah stroke. 

Tujuan : setelah dilakukan pertemuan selam 3 kali tatap muka 

diharapkan masalah kerusakan integitas kulit dapat dimimalkan 

dengan kriteria hasil : keluarga dan penderita mampu merawat 

anggota keluarga dengan masalah kerusintegritas kulit. 

a. Ketidakmampuan keluargamengenal masalah kerusakan 

integritas kulit berhubungan dengan stroke. 

1) Menjelaskan pada keluarga mengenai kerusakan integritas 

kulit. 
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2) Mendiskusikan dengan keluarga tentang penyebab 

kerusakan integritas kulit. 

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan pada 

keluarga. 

4) Beri reinforcement positif pada keluarga atas jawaban yang 

benar. 

b. Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan dengan 

masalah kerusakan intgritas kulit.   

1) Diskusikan dengan keluarga dalam mengambil keputusan 

dengan tindakan masalah kerusakan integritas kulit. 

2) Motivasi keluarga untuk mengambil keputusan mengai 

masalah stroke. 

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan. 

c. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

masalah kerusakan integritas kulit 

1) Diskusikan dengan keluarga cara perawatan anggota 

keluarga dengan kerusakan integritas kulit. 

2) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan. 

3) Beri reinforcement jika jawaban benar. 

d. Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan untuk 

anggota keluarga dengan masalah kerusakan integritas kulit. 

1) Diskusikan dengan keluarga bagaimana lingkungan yang 

nyaman bagi penderita stroke. 
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2) Modifikasi lingkungan keluarga untuk penderita stroke. 

3) Motivasi kembali agar keluarga menerangkan kembali 

penjelasan yang telah disampaikan 

4) Beri reinforcement positif jika jawaban benar. 

e. Ketidakmampuan keluarga menfaatkan fasilitas kesehatan. 

1) Diskusikan dengan keluarga tempat – tempat pelayanan 

kesehatan yang ada. 

2) Diskusikan dengan keluarga tentang manfaat pelayanan 

kesehtan serta menyarankan supaya datang ke pelayanan 

kesehatan yang ada. 

3) Evaluasi kembali tentang penjelasan yang telah diberikan 

tentang manfaat fasilitas kesehatan. 

4) Beri renfoctment positif jika jawaban benar. 

5. Diagnosa 5 Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

maslah stroke. 

Tujuan : setelah dilakukan pertemuan selam 3 kali tatap muka 

diharapkan masalah gangguan komunikasi verbal dapat 

dimimalkan dengan kriteria hasil : keluarga dan penderita mampu 

merawat anggota keluarga dengan masalah gangguan komunikasi 

verbal. 

a. Ketidakmampuan keluargamengenal masalah kerusakan 

gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan stroke. 
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1)  Menjelaskan pada keluarga mengenai gangguan 

komunikasi verbal. 

2) Mendiskusikan dengan keluarga tentang 

penyebabgangguan komunikasi verbal. 

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan pada 

keluarga. 

4) Beri reinforcment positif pada keluarga atas jawaban yang 

benar. 

b. Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan dengan 

masalah gangguan komunikasi verbal.  

1) Diskusikan dengan keluarga dalam mengambil keputusan 

dengan tindakan masalah gangguan komunikasi verbal 

2) Motivasi keluarga untuk mengambil keputusan mengai 

masalah gangguan komunikasi verbal. 

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan. 

c. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

masalah gangguan komunikasi verbal. 

1) Diskusikan dengan keluarga cara perawatan anggota 

keluarga dengangangguan komunikasi verbal. 

2) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan. 

3) Beri reinforcement jika jawaban benar. 
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d. Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan untuk 

anggota keluarga dengan masalah gangguan komunikasi 

verbal. 

1) Diskusikan dengan keluarga bagaimana lingkungan yang 

nyaman bagi penderita stroke. 

2) Modifikasi lingkungan keluarga untuk penderita stroke. 

3) Motivasi kembali agar keluarga menerangkan kembali 

penjelasan yang telah disampaikan. 

4) Beri reinforcement positif jika jawaban benar. 

e. Ketidakmampuan keluarga menfaatkan fasilitas kesehatan. 

1) Diskusikan dengan keluarga tempat – tempat pelayanan 

kesehatan yang ada. 

2) Diskusikan dengan keluarga tentang manfaat pelayanan 

kesehtan serta menyarankan supaya datang ke pelayanan 

kesehatan yang ada. 

3) Evaluasi kembali tentang penjelasan yang telah diberikan 

tentang manfaat fasilitas kesehatan. 

4) Beri reinforcement positif jika jawaban benar. 
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