
68 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep Keluarga 

1. Pengertian Keluarga  

Friedman, (2010) mendefinisikan keluarga adalah unit dari 

masyarakat dan merupakan lembaga yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. Dalam masyarakat, hubungan yang erat antara anggotanya 

dengan keluarga sangat menonjol sehingga keluarga sebagai 

lembaga/unit layanan perlu diperhitungkan. Keluarga adalah 

sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adaptasi, 

dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan 

budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental dan 

emosional serta sosial individu yang ada di dalamnya, dilihat dari 

interaksi yang reguler dan ditandai dengan adanya ketergantungan dan 

hubungan untuk mencapai tujuan umum (Zaidin Ali, 2010). Keluarga 

adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga 

dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di 

bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung (Zaidin Ali, 2010).  
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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 dengan akibat yang 

dapat menganggu kesehatan fisik (misal tidur, tekanan darah tinggi, 

penurunan respon imun) 

b. Fungsi sosialisasi  

Fungsi sosialisasi adalah adalah proses perkembangan atau 

perubahan yang terjadi atau dialami seseorang sebagai hasil dari 

interaksi dan pembelajaran peran sosial. Sosialisasi di mulai dari sejak 

lahir dan keluarga merupakan tempat individu untuk belajar 

bersosialisasi. 

c. Fungsi reproduksi  

Fungsi sosial adalah fungsi keluarga untuk meneruskan 

kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia, 

d. Fungsi ekonomi 

Adalah fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 

seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain. 
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e.  Fungsi pera watan keluarga  

Fungsi untuk menyediakan makanan, pakaian, perlindungan, 

dan asuhan kesehatan/keperawatan. Kemampuan keluarga melakukan 

asuhan keperawatan atau pemeliharaan kesehatan mempengaruhi 

status kesehatan keluarga individu. 

3. Struktur dan peran keluarga  

Peran adalah seperangkat perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan 

yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan satuan tertentu. 

Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing. Ayah sebagai 

pemimpin keluarga, pencari nafkah, pendidik, pelindung/pengayom, dan 

pemberi rasa aman kepada anggota keluarga. Selain itu, sebagai anggota 

masyarakat/ kelompok sosial tertentu. Ibu sebagai pengurus rumah tangga, 

pengasuh, pendidik anakanak, pelindung keluarga, dan juga sebagai 

pencari nafkah ambahan keluarga. Selain itu, sebagai anggota masyarakat. 

Anak berperan sebagai pelaku psikososial sesuai dengan perkemangan 

fisik, mental, sosial, dan spiritual (Zaidin Ali, 2010).  

4. Tipe dan bentuk keluarga  

a. Beberapa tipe keluarga menurut (Friedman, 2010), antara lain adalah 

sebagai berikut:  

1) Nuclear Family (keluarga inti), yaitu keluarga yang terdiri dari  

orang tua dan anak yang masih menjadi tanggunganya dan tinggal 

dalam satu rumah, terpisah dari sanak keluarga lainnya. 
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2) keluarga Extended Family (besar), yaitu satu keluarga yang terdiri 

dari satu atau dua keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah dan 

saling menunjang satu sama lain.  

3) Single parent family, yaitu satu keluarga yang dikepalai oleh satu 

kepala keluarga dan hidup bersama dengan anak-anak yang masih 

bergantung kepadanya.  

4) Nuclear dyed, yaitu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri 

tanpa anak, tinggal dalam satu rumah yang sama.  

5) Blended family, yaitu suatu keluarga yang terbentuk dari perkawinan 

pasangan, yang masing-masing pernah menikah dan membawa anak 

hasil perkawinan terdahulu.  

5 )Three generation family, yaitu keluarga yang terdiri dari tiga 

generasi, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, dan anak dalam satu rumah.  

6) Single adult living alone, yaitu bentuk keluarga yang hanya terdiri 

dari satu orang dewasa yang hidup dalam rumahnya.  

7) Middle age atau elderly couple, yaitu keluarga yang terdiri dari 

sepasang suami istri paruh baya.  

b.  Beberapa bentuk keluarga menurut (Sussman et al, 2010) antara 

lainadalah sebagai berikut:  

1) Keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri dari suami (pencari 

nafkah), seorang istri (Ibu rumah tangga), dan anak-anak.  
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2) Keluarga besar tradisional, yaitu bentuk keluarga yang pasangan 

suami istri sama-sama melakukan pengaturan dan belanja rumah 

tangga dengan orang tua, sanak saudara, dan kerabat lain dalam 

keluarga tersebut.  

3) Keluarga dengan orang tua tunggal, yaitu keluarga ini hanya 

memiliki satu kepala rumah tangga, ayah atau ibu 

(duda/janda/belum menikah)   

4) Individu dewasa yang hidup sendiri, yaitu bentuk ini banyak 

terdapat di masyarakat. Mereka hidup berkelompok seperti dip 

anti wreda, tetapi ada juga yang menyendiri. Mereka ini 

membutuhkan layanan kesehatan dan psikososial karena tidak 

mempunyai sistem pendukung.  

5) Keluarga dengan orang tua tiri, orang tua menghadapi 3 masalah 

yang paling menonjol, yaitu pendisiplinan anak, penyesuaian diri 

dengan kepribadian anak, penyesuaian diri dengan kepribadian 

anak, dan kebiasaan serta penerimaan terhadap pemikiran hati.  

6) Keluarga binuklear, yaitu keluarga merujuk pada bentuk keluarga 

setelah cerai sehingga anak menjadi anggota dari suatu sistem 

keluarga yang terdiri dari dua rumah tangga inti.  

7) Bentuk variasi keluarga nontradisional, yaitu bentuk variasi 

nontradisional meliputi bentuk keluarga yang sangat berbeda satu 

sama lain, baik dalam struktur maupun dinamikanya.   
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5. Tahap dan Tugas Perkembangan Keluarga  

Siklus kehidupan setiap keluarga mempunyai tahapan-tahapan. 

Seperti individu-individu yang mengalami tahap pertumbuhan dan 

perkembangan yang berturut-turut, keluarga juga mengalami tahap 

perkembangan yang berturut-turut. Adapun tahap-tahapperkembangan 

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

a. Tahap I  

Keluarga pemula atau keluarga pasangan baru. Tugas 

perkembangan menjadi :  

a) Membangun perkawinan yang saling memuaskan 

b) Membangun jalinan persaudaraan yang harmonis 

c) Keluarga berencana 

 Masalah kesehatan utama adalah penyesuian seksual dan peran 

perkawinan, penyuluhan dan konseling, prenatal dan komunikasi, 

keluarga informasi sering mengakibatkan masalah-masalah 

emosional dan seksual, kekuatan, rasa bersalah, kehamilan yang 

tidak direncanakan, dan penyakit—penyakit kelamin baik 

sebelum maupun sesudah perkawinan. 

Pada tahap ini, peran perawat sebagai perawata keluarga harus 

memberikan penyuluhan ataupun konseling tentang seksualitas, 

keluarga berencana, prenatal, dan masalah-masalah yang terkait 

pada keluarga pemula/pasangan baru. 
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b. Tahap II 

Dimulai dengan kelahiran anak pertama hingga bayi berusia 30 

bulan. Setelah lahir anak pertama keluarga mempunyai tugas 

perkembangan yang penting yaitu : 

a) Membentuk keluarga muda sebagai sebuah unit yang mantap 

b) Rekonsiliasi tugas-tugas perkembangan yang bertentangan 

dengan kebutuhan anggota keluarga 

c) Mempertahankan hungan perkawinan yang memuaskan 

d) Mempertahankan persahabatan dengan keluarga besar dengan 

menambahkan peran orang tua, kakek dan nenek 

  Masalah keluarga utama keluarga dalam tahap ini 

adalah pendidikan maternitas yang terpusat pada keluarga, 

perawat bayi yang baik, pengertian dan penanganan masalah-

masalah kesehatan fisik secara dini, imunisasi, konseling, 

perkembangan anak, keluarga berencana, interaksi keluarga, dan 

bidang-bindang peningkatan kesehatan umumnya. 

   Pada tahap kedua ini peran perawat memberikan 

konseling dan demolistriasi pada kelurga tentang kebutuhan 

nutrisi anak. 

c. Tahap III 

  Tahap ini dimulai ketika anak pertama berusia 2 
½

 tahun 

dan berakhir ketika anak berusia 5 tahun. Keluarga mungkin terdiri 
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dari tiga hingga lima ornag, dengan pasti suami-ayah, istri-ibu, 

anak laki-laki- saudara, anak perempuan-saudari. 

   Menurut Duval dan Miller (1985) dikutip oleh 

Setiadi (2008) tugas perkembangan keluarga pada tahapini adalah : 

a) Memenuhi kebutuahan anggota keluarga seperti rumah, ruang 

bersalin, prifasi, keamanan  

b) Mensosialisasikan anak 

c) Mengintegrasikan anak yang baru sementara tetap memenuhi 

kebutuhan anak-anak yang lain 

d) Mempertahanakan hubungan yang sehat dalam keluarga 

(hubungan perkawinan dan hubungan orang tua dan anak) dan 

diluar keluarga (keluarga besar dan komunitas) 

  Karena daya tahan spesifik terhadap banyaj bakteri 

dan virus, serta paparan yang meningkat, anak-anak usia pra 

sekolah sering menderita sakit dengan suatu penyakit infeksi 

primer secara bergantian. Jadi kontak anak dengan penyakit 

inferksi dan menular, serta kerantanan kesehatan utama. 

(Friedman, 1998 dikutip Setiadi, 2008)  

  Masalah kesehatan fisik yang terutama adalah 

penyakit-penyakit menular yang umum pada anak, jatuh, luak 

bakar, keracunan serta kecelakaan-kecelakaan lain yang terjadi 

selama usia prasekolah. Masalah-masalah kesehatan lain yang 

penting adalah pesaingan diantara kakak-adik, keluarag 
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berencana, kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan masalah 

pengasuh anak seperti pembatasan lingkungan (disiplin), 

penganiyaan dan melantarkan anak, keamanan dirumah dan 

masalah komunikasi keluarga. 

 Tugas perawat dalam tahap ini adalah memberikan 

pengetahuan pada keluarga perawatan terhadap anak usia 

prasekolah, memberikan penyuluhan tentang tumbuh kembang 

anak dan memotifasi keluarga agar memperhatikan kesehatan 

anak. 

d. Tahap IV 

Tahap ini dimulai ketika anak pertama telah berusia 6 tahun dan 

mulai masuk sekolah dasar dan berakhir pada usia 13 tahun dengan 

tugas perkembangannya adalah mensosialisasikan anak-anak, 

termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan mengembangkan 

hubungan dengan teman sebaya yang sehat, kemudian 

mempertahankan hubungan perkawinan yang memusatkan dan 

memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga. Peran 

perawat dalam tahap ini adalah memotivasi keluarga untuk selalu 

memperhatikan kegiatan anak baik dalam maupun luar rumah. 

e. Tahap V 

Keluarga dengan anak remaja yang dimulai ketika anak pertama 

melewati umur 13 tahun, berlangsung selama 6 sampai 7 tahun. 

Tahap ini dapat lebih singkat jika anak meninggalkan keluarga 
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lebih awal atau lebih lama jika anak masih tinggal di rumah hingga 

berumur 19 atau 20 tahun. 

Tugas perkembangan keluarga dengan anak remaja, yaitu : 

a. Mengimbangi kebebasan remaja dengan tanggung jawab sejalan 

dengan maturitas remaja. 

b. Memfokuskan kembali hubungan perkawinan antar pasangan 

c. Melakukan komunikasi terbuka anatara anak dan orang tua. 

Hindari perdebatan, kecurigaan dan permusuhan 

d. Mempertahankan standar etik dan moral keluarga 

  Ini merupakan tahapan yang paling sulit, karena orang tua 

melepas otoritasnya dan membimbing anak untuk betanggung 

jawab (mempunyai otoritas terhadap dirinya sendiri yang berkaitan 

dengan peran dan fungsinya). Seringkali muncul konflik antara 

orang tua dan ramaja karena anak mengingikan kebebasan untuk 

melakukan aktivitasnya sementara orang tua mempunyai hak untuk 

mengontrol aktivitas anak. Dalam hal ini orang tua perlu 

menciptakan komunikasi yang terbuka, menghindari kecurigaan 

dan permusuhan sehingga hubungan orang tua dan remaja tetap 

harmonis. 

f. Tahap VI 

 Keluarga yang melepas anak usia dewasa muda yang ditandai oleh 

anak pertama meninggalkan rumah orang tua dan berakhir dengan 

rumah kosong, ketika anak terakhir meninggalkan rumah. Tahap ini 

Asuhan Keperawatan Keluarga..., Reni, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



78 
 

dapat singkat atau agak panjang, tergantung pada berapa banyak 

anak yang belum menikah yang masih tinggal di rumah. Fase ini 

ditandai oleh tahun-tahun puncak persiapan dan oleh anak-anak 

untuk kehidupan dewasa yang mandiri. 

 Pada tugas perkembangan tahap ini yaitu memperoleh siklus 

keluarga dengan memasukan anggota keluarga baru, dengan 

melanjutkan untuk mempengaruhi dan menyesuaikan kembali, 

serta yang paling penting adalah membantu orang tua lanjut usia 

yang sakit-sakitan dari suami atau istri. 

g. Tahap VII 

 Orang tua usia pertengahandimulai ketika anak terakhir 

meninggalkan rumah dan terakhir pada saat pensiun atau kematian 

salah satu pasangan. Tahap ini biasanya dimulai ketika orang tua 

memasuki usia 45-55 tahun sampai kurang lebih 16-17 tahun 

kemudian. 

 Tugas perkembangan yang pertama adalah menyediakan 

lingkungan yang meningkatkan kesehatan, kemudian 

mempertahankan hubungan-hubungan yang memuaskan dan penuh 

arti dengan para orang tua, lansia dan anak-anak, dan yang terakhir 

memperoleh hubungan perkawinan. 

h. Tahap VIII 

 Tugas keluarga antara lain, yang pertama untuk 

mempertahankan pengaturan hidup yang menurun untuk tetap bisa 
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mempertahankan hubungan perkawinan dan menyesuaikan diri 

terhadap kehilangan pasangan, hal ini juga perlu mempertahankan 

ikatan keluarga agar generasi penerus untuk memahami eksistensi 

mereka. Peran perawat pada tahap ini diantaranya memberikan 

konseling pada keluarga tentang pesiapan pelepasan orang yang 

dicintai. 

 

6. Tugas keluarga dalam bidang kesehatan.  

Adapun tugas kesehatan keluarga adalah sebagai berikut (Friedman, 

2010).  

a. Mengenal gamgguan perkembangan kesehatan setiap anggota 

keluarga  

b. Mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat  

c. Memberi perawatan kepada anggota keluarga yang sakit   

d. Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk 

kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga 

e. Mempertahankan hubungan timbale balik antara keluarga dan  

fasilitas kesehatan. 

B. Konsep Stroke 

1. Pengertian   

Menurut WHO stroke adalah adanya tanda– tanda klinik yang 

berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak fokal (global) dengan 

kegejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan 
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kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler. Stroke 

merupakan penyakit yang paling sering menyebabkan cacat berupa 

kelumpuhan anggota gerak, gangguan bicara, proses berfikir daya ingat, 

dan bentuk-bentuk kecatatan yang lain sebagai akibat gangguan fungsi 

otak (Arif Muttaqin, 2008 : 128).  

 

Stroke atau gangguanperedaran darah otak (GPDO) merupakan 

penyakit neurologis yang sering di jumpai dan harus di tangani secara 

tepat dan tepat. Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul 

mendadak yang di sebabkan karena terjadinya gangguan perdarahan 

darah otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja (Arif 

Muttaqin, 2008 : 128).  

Stroke adalah gangguan peredaran darah di otak menyebabkan  

fungsi otak terganggu yang dapat mengakibatkan berbagai gangguan 

pada tubuh, tergantung bagian otak mana yang rusak. Bila terkena 

stroke dapat mengalami gangguan seperti hilangnya kesadaran 

kelumpuhan serta tidak berfungsinya panca indra/nafas berhenti 

berakibat fatal yaitu penderita akan meninggal (Ratna Dewi Pudiastuti, 

2011 : 154). Dari beberapa pengertian stroke diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa stroke adalah gangguan serebrovaskular yang 

disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh darah akibat penyakit tertentu 

seperti aterosklerosis yang akan mengakibatkan terjadinya suplai darah 

ke otak sebagian atau keseluruhan terhambat atau terhenti. 
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2. Etiologi   

Menurut Muttaqin (2008), penyebab stroke antara lain adalah 

sebagai berikut :  

 

 

 

a. Trombosis Serebral  

Trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami 

oklusi sehingga menyebabkan iskemi jaringan otak yang dapat 

menimbulkan oedema dan kongesti di sekitarnya. Trombosis 

biasanya terjadi pada orang tua yang sedang tidur atau bangun 

tidur. Hal ini dapat terjadi karena penurunan aktivitas simpatis dan 

penurunan tekanan darah yang dapat menyebabkan iskemi serebral. 

Tanda dan gejala neurologis sering kali memburuk pada 48 jam 

setelah trombosis.Beberapa keadaan di bawah ini yang dapat 

menyebabkan trombosis otak :  

1) Aterosklerosis  

Aterosklerosis adalah mengerasnya pembuluh darah 

serta berkurangnya kelenturan atau elastisitas dinding 

pembuluh darah.  Manifestasi klinis aterosklerosis bermacam – 

macam. Kerusakan dapat terjadi melalui mekanisme sebagai 

berikut :  
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Lumen arteri menyempit dan mengakibatkan 

berkurangnya aliran darah. Oklusi mendadak pembuluh darah 

di sebabkan karena terjadi trombosis yang merupakan tempat 

terbentuknya trombus, kemudian melepaskan kepingan 

trombus (embolus). Dinding arteri menjadi lemah dan terjadi 

aneurisme kemudian robek dan terjadi perdarahan.  

 

2)  Hiperkoagulasi pada polisitemia  

Darah bertambah kental, peningkatan  viskositas / 

hematokrit meningkat dapat melambatkan aliran darah 

serebral.  

3) Arteritis (radang pada arteri)  

4) Emboli  

Emboli serebral merupakan penyumbatan pembuluh 

darah otak oleh bekuan darah, lemak dan udara. Pada 

umumnya emboli berasal dari trombus di jantung yang terlepas 

dan menyumbat sistemarteri serebral. Emboli tersebut 

berlangsung cepat dan gejala timbul kurang dari 10 – 30 detik.  

b. Hemoragik  

Perdarahan intrakranial atau intraserebral termasuk perdarahan 

dalam ruang subaraknoid atau ke dalam jaringan otak sendiri. 

Perdarahan ini dapat terjadi karena aterosklerosis dan hipertensi. 
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Akibat pecahnya pembuluh darah otak menyebabkan perembesan 

darah ke dalam parenkim otak yang dapat mengakibatkan 

penekanan, pergeseran dan pemisahan jaringan otak yang 

berdekatan, sehingga otak akan membengkak, jaringan otak 

tertekan, sehingga terjadi infark otak, edema, dan mungkin herniasi 

otak.  

c. Hipoksia umum  

Beberapa penyebab yang berhubungan dengan hipoksia umum 

adalah:  

1) Hipertensi yang parah;  

2) Henti jantung-paru;  

3) Curah jantung turun akibat aritmia.  

d. Hipoksia setempat   

Beberapa penyebab yang berhubungan dengan hipoksia setempat 

adalah:  

1) Spasme arteri serebral, yang disertai perdarahan subaraknoid;  

2) Vasokontriksi arteri otak disertai sakit kepala migren.   

3. Anatomi dan fisiologi  

a. Anatomi  
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Gambar 2.1 Anatomi otak 

   

Sumber pustekom depdiknas (2008) 

 

 

Gambar 2.2 Struktur organ otak 

  

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 400 

kilo kalori energi setiap harinya.  

Secara anatomis SST dibagi menjadi 31 pasang saraf spinal 

dan 12 pasang saraf cranial. Saraf perifer dapat terdiri 

darineuronneuron yang menerima pesan-pesan neural sensorik 
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(areren) 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 smomatic terdiri dari saraf 

campuran. Bagian aferen membawa baik informasi sensorik 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.   

b. 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.  

1) Otak depan menjadi hemifer serebri, korpus striatum, thalamus, 

serta hipotalamus.  

2) Otak kengah, tegmentum, krus serebri, korpus kuadrigeminus.  

3) Otak belakang, menjadi pons varoli, medulla oblongata, dan 

saereblum.  
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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 (lobus frontalis, 

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 lobnus frontalis dan lobus parientalis.  

a. Serebum  

Serebum (otak besar) merupakan bagian terbesar dan 

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

rongga tengkorak. Masing-masing disebut fosa kranialis 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:  

1) Lobus frontalis adalah bagian dari serebum yang terletak 

dibagian sulkus sentralis.  

Asuhan Keperawatan Keluarga..., Reni, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



87 
 

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:  

a) Korteks sensoris, pusat sensasi umum primer suatu hemisfer 

serebri yang mengurus bagian badan, luas daerah korteks yang 

menangani suatu alat atau bagian tubuh tergantung pada fungsi 

alat yang bersangkutan. Disamping itu juga korteks sensoris 

bagian fisura lateralis menangani bagian tubuh bilateral lebih 

dominan  

b) 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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c) Korteks motoris menerima impuls dari korteks sensoris, fungsi 

utamanya adalah kontribusi pada taktus piramidalis yang 

mengatur bagian tubuh kontralateral.  

d) Korteks pre-frontal terletak pada lobus frontalis berhubungan 

dengan sikap mental dan kepribadian.  

b. Batang otak  

Batang otak terdiri dari:  

1) Diensefalson, 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) Mesensefalson, atap dari mesensefalson 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 maa dan pusat pergerakan mata.  
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3) Pons varoli barikum pontis yang menghubungkan 

mesensefalon 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 serebum  

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 reflex  

c. Serebelum  

Otak kecil di bagian bawah dan belakang tengkorak 

dipisahkan dengan serebrum oleh fisura transversalis dibelakangi 

oleh pons varoli dan di atas medulla oblongata. Organ ini banyak 

menerima serabut afren sensoris, merupakan pusat koordinasi dan 
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integrasi. 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 sereberum tetapi lipatanya lebih kecil dal lebih teratur. 

Permukaan serebelum 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 v yang masuk dan yang keluar dari seberum harus 

melewati serrebelum.  

4. Tanda dan Gejala  

Stroke menyebabkan defisit nuurologik, 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.  

a. Kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh (hemiparese atau 

hemiplegia)  

b. Lumpuh pada salah satu sisi wajah ―Bell‟s Palsy‖  

c. Tonus otot lemah atau kaku  

d. Menurun atau hilangnya rasa  

e. Gangguan lapang pandang ―Homonimus Hemianopsia‖  
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f. Gangguan bahasa (Disatria: kesulitan dalam membentuk kata; 

afhasia atau disfasia: bicara defeksif/kehilangan bicara)  

g. Gangguan persepsi  

h. Gangguan status mental  

Kemungkinan kecacatan yang berkaitan dengan stroke:  

a. Daerah serebri media  

1) Hemiplegi kontralateral, sering disertai hemianestesi  

2) Hemianopsi homonim kontralateral  

3) Afasi bila mengenai hemisfer dominan  

4) Apraksi bila mengenai hemisfer nondominan  

5) Daerah Karotis interna  

Serupa dengan bila mengenai serebri media : 

b. Daerah Serebri anterior  

1) Hemiplegi (dan hemianestesi) kontralateral terutama di 

tungkai 

2) Incontinentia urinae  

3) Afasi atau apraksi tergantung hemisfer mana yang terkena  

c. Daerah Posterior  

1) Hemianopsi homonim kontralateral mungkin tanpa mengenai 

daerah makula karena daerah ini juga  

2) diperdarahi oleh serebri media  

3) Nyeri talamik spontan  

4) Hemibalisme  
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5) Aleksi bila mengenai hemisfer dominan  

d. Daerah vertebrobasiler  

1) Sering fatal karena mengenai juga pusat-pusat vital di batang 

otak  

2) Hemiplegi alternans atau tetraplegi  

3) Kelumpuhan pseudobulbar (disartri, disfagi, emosi labil)  

5. Penatalaksanaan  

Menurut  Andra & Yessie (2013) penatalaksanaan pada 

pasien stroke adalah sebagai berikut :  

a. Penatalaksanaan umum  

1) Posisi kepala dan badan atas 20-30 derajat, posisi lateral  

  dekubitus bila disertai muntah. Boleh dimulai mobilisasi 

bertahap bila hemodinamik stabil  

2) Bebaskan jalan nafas dan usahakan ventilasi adekuat bila perlu 

berikan oksigen 1-2 liter/menit bila ada hasil gas darah  

3) Kandung kemih yang penuh dikosongkan dengan kateter  

4) Kontrol tekanan darah, dipertahankan normal  

5) Suhu tubuh harus dipertahankan  

6) Nutrisi per oral hanya boleh disebabkan setelah tes fungsi 

menelan baik, bila terdapat gangguan menelan atau pasien 

yang kesadaran menurun, dianjurkan pipi NGT  

7) Mobilisasi dan rehabilitasi dini jika tidak ada kontraindikasi 
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b. Penatalaksanaan medis  

1) Trombolitik (streptokinase)  

2) Anti platelet/ati trombolistik (asetosol, ticlopidin, cilostazol, 

dipiridamol)  

3) Antikoagulen (heparin) 

4) Hemorrhage (pentoxyfilin) 

5) Antagonis serotonin (nomodipin, piracetam)  

c. Penatalaksanaan khusus/komplikasi  

1) Atasi kejang (antikonvulsan) 

2) Atasi tekanan intracranial yang meninggal (manitol, 

gliseron, furosemid, intubasi, steroid dll)  

3) Atasi dekompresi (kraniotomi)  

4) Untuk penatalaksanaan factor resiko  

a) Atasi hipertensi (anti hipertensi)  

b) Anti hiperglikemia (anti hiperglikemia)  

c) Anti hiperurisemia (anti hiperurisemia) 

6. Patofisiologi  

Menurut Muttaqin (2008), patofisiologi dari stroke antara lain 

adalah sebagai berikut :  

Infark serebral adalah berkurangnya suplai darah ke area tertentu di 

otak. Luasnya infark bergantung pada faktor – faktor seperti lokasi 

dan besarnya pembuluh darah dan adekuatnya sirkulasi kolateral 

terhadap area yang di suplai oleh pembuluh darah yang tersumbat. 
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Suplai darah ke otak dapat berubah (makin lambat atau cepat) atau 

karena gangguan umum (hipoksia karena gangguan paru atau ginjal). 

Aterosklerosis sering sebagai faktor penyebab infark pada otak. 

Trombus dapat berasal dari plak aterosklerosik, atau darah dapat 

beku pada area yang stenosis, tempat aliran darah mengalami 

pelambatan atau terjadi turbulensi.  

Trombus dapat pecah dari dinding pembuluh darah terbawa 

sebagai emboli dalam aliran darah. Trombus mengakibatkan iskemia 

jaringan otak yang di suplai oleh pembuluh darah yang bersangkutan 

dan edema dan kongesti di sekitar area. Area edema ini 

menyebabkan disfungsi yang lebih besar daripada area infark itu 

sendiri. Edema dapat berkurang dalam beberapa jam atau kadang – 

kadang sesudah beberapa hari. Dengan berkurangnya edema klien 

mulai menunjukkan perbaikan. Oleh karena trombosis biasanya tidak 

fatal, jika tidak terjadi perdarahan masif. Oklusi pada pembuluh 

darah serebral oleh embolus menyebabkan edema dan nekrosis 

diikuti trombosis. Jika terjadi septik infeksi akan meluas pada 

dinding pembuluh darah maka akan terjadi abses atau ensefalitis, 

atau jika sisa infeksi berada pada pembuluh darah yang tersumbat 

menyebabkan dilatasi aneurisme pembuluh darah. Hal ini akan 

menyebabkan perdarahan serebral, jika aneurisme pecah atau ruptur.  

Perdarahan pada otak disebabkan oleh ruptur arteriosklerosis 

dan hipertensi pembuluh darah. Perdarahan intraserebral yang sangat 
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luas akan lebih sering menyebabkan kematian dibandingkan 

keseluruhan penyakit serebrovaskuler, karena perdarahan yang luas 

terjadi destruksi massa otak, peningkatan tekanan intrakranial yang 

lebih berat dapat menyebabkan herniasi otak pada falk serebri atau 

lewat foramen magnum.  

Kematian dapat disebabkan oleh kompresi batang otak, 

hemisfer otak, dan perdarahan batang otak sekunder atau ekstensi 

perdarahan ke batang otak. Pembesaran darah ke ventrikel otak 

terjadi pada sepertiga kasus perdarahan otak di nukleus kaudatus, 

talamus, dan pons.  

Jika sirkulasi serebral terhambat, dapat berkembang anoksia 

serebral. Perubahan yang disebabkan oleh anoksia serebral dapat 

reversibel untuk waktu 4–6 menit. Perubahan ireversibel jika anoksia 

lebih dari 10 menit. Anoksia serebri dapat terjadi oleh karena 

gangguan yang bervariasi salah satunya henti jantung.  

Selain kerusakan parenkim otak, akibat volume perdarahan 

yang relatif banyak akan mengakibatkan peningkatan tekanan 

intrakranial dan penurunan tekanan perfusi otak serta gangguan 

drainase otak. Elemen-elemen vasoaktif darah yang keluar dan 

kaskade iskemik akibat menurunnya tekanan perfusi, menyebabkan 

saraf di area yang terkena darah dan sekitarnya tertekan lagi.  
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7. pathwayas  

Gabar 2. 3 pathway 

Stoke hemoragic          stroke non hemooragic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber :  (Nurarif Huda A & Kusuma H, 2013) & Friedman (2010) 
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C.  Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Stroke  

1. Pengkajian  

Pengkajian merupakan data yang perlu dikaji pada proses 

perawatan keluarga 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, apakah keluarga melibatkan emosi 

atau tidak dalam penyampaian pesan.   
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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 siapa yang berperan dalam mencari nafkah, kemauan  
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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.  

2. Fokus Intervensi  

a. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan masalah  

stroke.  

b. Perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal anggota keluarga dengan maslah stroke. 

c. Gangguan kebersihan diri berhubungan dengan  

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

maslah stroke.  

d. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga merawat anggota keluarga dengan maslah stroke.  

e. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

maslah stroke. 
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Fokus intervensi :  

Diagnosa : Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga 

dengan masalah stroke (NANDA, 2013 & Friedman, 2010).  

Tujuan :   

Setelah dilakukan pertemuan selam 3 kali tatap muka diharapkan 

masalah mobilitas fisik dapat diminalkan.   

Kriteria hasil :   

Keluarga dan penderita mampu merawat anggota keluarga dengan 

masalah stroke (NOC).  

Intervensi :  

a. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah stroke (NIC). 

1) Jelaskan pada keluarga mengenai stroke.  

2) Diskusikan  dengan keluarga tentang penyebab stroke.  

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 stroke (NIC).  

1) Diskusikan dengan keluarga dalam mengambil keputusan 

dengan tindakan masalah stroke.  
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2) Motivasi keluarga untuk mengambil keputusan mengenai 

masalah stroke.  

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan.  

4) Beri reinforcement jika jawaban benar.  

c. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan 

masalah stroke (NIC).  

1) Diskusikan dengan keluarga cara perawatan anggota keluarga 

dengan masalah stroke.  

2) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan.  

3) Beri reinforcement jika jawaban benar.  

d. Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan untuk 

anggota keluarga dengan masalah stroke (NIC).  

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 

(NIC).  

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 reinforcement positif jika jawaban benar. 

3. Implementasi 

Implementasi atau pelaksanaan adalah inisiatif dari rencana 

tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan di 

mulai setelah rencana tndakan di susun dan ditunjukan kepada 

Nursing Order untuk membantu klien mencapai tujuan yang 

diharapkan, oleh karen itu rencana tindakan yang spesifik 

dilaksanakan untuk memodifikasi factor-faktor yang mempengaruhi 

masalah kesehatan klien. (Nursalam, 2008) 

4. Evaluasi 

Evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses 

keperawatan yang menandakan beberapa jaun diagnosa keperawatan, 

rencana tindakan dan pelaksanakan suda berhasil dicapai (Rohman 

dan Walid, 2009: 94) 

Macam-macam evaluasi yang digunakan dalam proses keperawatan : 

a. Evaluasi proses  

1) Evaluasi yang dilakukan setiap selesai tindakan  

2) Berorientasi pada etiologi 
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3) Dilakukan secara terus- menerus sampai tujuan yang di tentukan 

tercapai. 

b. Evaluasi hasil 

1) Evaluasi yang dilakukan setelah akhir tindakan keperawatan 

secara paripurna. 

2) Berorientasi pada masalah keperawatan  

3)  Menjelaskan keberhasilan atau ketidak berhasilan 

4) Rekapitulasi dan kesimpulan status kesehatan klien dengan 

kerangka waktu yang ditetapkan. 
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