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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Teori Keluarga  

 2.1.1 Definisi Keluarga 

  (Friedman, 2010) mendefinisikan keluarga adalah dua orang 

atau lebih individu yang menyatu dalam kebersamaan dan merasa 

memiliki kedekatan secara emosional yang mengambarkan diri 

sebagai bagian dari keluarga. 

  Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang 

disatukan  karena hubungan darah, perkawinan, atau ikatan adopsi 

yang hidup dalam satu rumah tangga dibawah asuhan kepala 

keluarga dalam keadaan saling ketergantungan dan melakukan 

interaksi satu sama lain menurut peran masing-masing, serta 

menciptakan dan mempertahankan suatu budaya (Bailon & 

Maglaya, dalam (Harnilawati, 2013).  

  Keluarga didefinisikan dengan sekumpulan (Batticaca, 

2012) dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan 

aturan dan emosional. Individu memiliki peran masing-masing 

yang merupakan bagian dari keluarga dan unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan 

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya yang 

tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan satu sama 

lain (Suprajitno, 2014). 

  

2.1.2 Struktur Keluarga 

1. Struktur peran keluarga 

Menggambarkan peran masing-masing anggota keluarga baik 

didalam keluarga sendiri maupun dilingkungan masyarakat 

sebagai  peran formal dan informal. 

2. Nilai atau norma keluarga 
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Menggambarkan nilai dan normal yang telah dipelajari dan 

diyakini oleh keluarga, khususnya yang berhubungan dengan 

kesehatan keluarga. 

3. Pola komunikasi keluarga 

Menggambarkan cara dan pola berkomunikasi yang baik diantara 

orang tua yaitu ayah-ibu, orang tua dengan anak, anak dengan 

anak, dan antara anggota keluarga atupun di dalam kelurga besar. 

4. Struktur kekuatan keluarga 

Menggambarkan kemampuan anggota keluarga untuk mengubah 

perilaku keluarga yang mendukung kesehatan dan berperilaku ke 

arah postif dengan cara mempengaruhi dan mengendalikan orang 

lain sebagai sumber kekuatan keluarga (Parad & Caplan dalam 

Friedman, 2010). 

     

2.1.3 Fungsi Keluarga 

1. Fungsi Afektif (the affective function)  

Fungsi afektif adalah fungsi utama keluarga untuk mengajarkan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain sehingga 

keluarga mampu mempersiapkan anggota keluarga berhubungan 

dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan 

individu dan psikososial anggota keluarga. 

2. Fungsi Sosialisasi (the socialization function) 

Fungsi sosialisasi merupakan fungsi pegembangan proses 

interaksi dalam keluarga dan melatih untuk berkehidupan sosial. 

Sosialisasi dimulai sejak lahir dan keluarga merupakan tempat 

individu untuk belajar bersosialisasi sehingga keluarga harus 

menerapkan fungsi sosial agar individu mampu berinteraksi 

dengan orang lain saat berada di luar rumah. 

3. Fungsi Reproduksi (the reproductive function) 

Fungsi untuk mempertahankan generasi, menjaga kelangsungan 

keluarga, dan menambah sumber daya manusia. 

4. Fungsi Ekonomi (the economic function) 
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Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara 

ekonomi baik sandang, pangan, dan papan serta tempat untuk 

mengembangkan kemampuan individu meningkatkan 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga 

keluarga memenuhi kebutuhannya secara optimal 

5. Fungsi Perawatan/Pemeliharaan Kesehatan (the health care 

function) 

Fungsi perawatan kesehatan adalah fungsi mempertahankan 

keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki 

produktivitas tinggi dan kemampuan keluarga merawat anggota 

keluarga yang mengalami masalah dengan kesehatan. Fungsi ini 

menjadi tugas yang dikembangkan keluarga di bidang kesehatan 

(Jhonson & Leny, 2010). 

 

2.1.4 Tugas Keluarga 

  Tugas-tugas keluarga dalam bidang kesehatan, untuk dapat 

mencapai tujuan asuhan keperawatan kesehatan keluarga, keluarga 

mempunyai tugas dalam pemeliharaan kesehatan para anggotanya 

dan saling memelihara. Tugas-tugas kesehatan yang harus dilakukan 

oleh anggota keluarga, yaitu: 

a. Mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggotanya. 

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang sangat penting 

sehingga tidak boleh terabaikan karena dapat berpengaruh pada 

tingkat berfungsinya keluarga. Penyakit yang diderita salah satu 

anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga 

lainnya. Perubahan yang dialami anggota keluarga secara tidak 

langsung menjadi perhatian keluarga. Apabila menyadari adanya 

perubahan pada keluarga maka perlu dicatat kapan terjadinya, 

perubahan apa yang terjadi, dan seberapa besar perubahannya. 

a. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga. 

Tindakan kesehatan yang dilakukan oleh keluarga diharapkan 

tepat agar masalah kesehatan dapat dikurangi atau bahkan 
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teratasi. Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk 

mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, 

dengan pertimbangan siapa di antara keluarga yang mempunyai 

kemampuan memutuskan untuk melakukan tindakan kesehatan 

yang tepat bagi keluarga.  

b. Memberikan keperawatan kepada anggota keluarganya yang 

mengalami gangguan kesehatan. Keluarga mampu memberikan 

perawatan kepada anggota keluarga yang mengalami gangguan 

kesehatan cara ini agar masalah kesehatan tidak menjadi lebih 

parah dan bahkan teratasi. Perawatan dapat dilakukan di institusi 

pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit atau di 

rumah dengan syarat keluarga telah memiliki kemampuan 

melakukan tindakan untuk perawatan atau pertolongan pertama. 

c. Mempertahankan suasana dirumah yang menguntungkan 

kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga 

dengan cara memodifikasi lingkungan keluarga agar kesehatan 

keluarga tetap terjamin. 

d. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga 

sehingga dapat mempertahankan hubungan timbal balik antar 

keluarga dan fasilitas-fasilitas kesehatan serta dapat 

menunjukkan pemanfaatan fasilatas kesehatan dengan baik 

(Zaidin, 2009). 

   

2.1.5 Peran Keluarga  

Peran keluarga menurut (Setiawan & Dermawan, 2012) terbagi 

menjadi 2 yaitu: 

1) Peran formal adalah perilaku yang bersifat homogen atau 

eksplisit atau bisa disebut dengan peran yang terlihat jelas 

misalnya peran yang ada dalam keluarga yaitu peran sebagai 

ayah, peran sebagai ibu, peran sebagai anak. 

2) Peran informal adalah peran yang bersifat implisit yang biasanya 

tidak terlihat jelas dan digunakan hanya untuk memenuhi 
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kebutuhan-kebutuhan emosional, individual dan menjaga 

keseimbangan dalam keluarga. Peran informal diantaranya 

adalah:  

a. Peran sebagai caregiver adalah peran keluarga dalam 

merawat pasien stroke untuk mempertahankan keadaan 

kesehatan pasien stroke agar tetap memiliki produktivitas 

tinggi. Pasien stroke memiliki hasil pemulihan yang baik jika 

keluarga mampu membantu dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari dan pemberian terapi ROM juga dapat 

meningkatkan rentang gerak pada pasien stroke. 

b. Peran sebagai motivator adalah peran sebagai pendukung 

bagi anggota keluarga yang lain. Menurut (Friedman M. , 

2015) peran keluarga dalam rehabilitasi atau pemulihan 

anggota keluarga dengan pasca stroke dapat dilakukan 

dengan upaya dukungan keluarga yaitu:  

- Dukungan informasi adalah suatu dorongan atau bantuan 

yang diberikan keluarga dalam bentuk memberikan saran, 

masukan nasehat atau arahan, dan memberikan 

informasi-informasi penting yang dibutuhkan klien dalam 

meningkatkan status kesehatnnya. Dukungan informasi 

dari keluarga sangat diperlukan oleh pasien pasca stroke 

terutama terkait dengan cara melakukan ROM, jenis 

ROM, manfaat melakukan ROM sehingga jika pasien 

mengetahui dan memahami akan meningkatkan 

motivasinya untuk melakukan ROM.  

- Dukungan emosional adalah bentuk dukungan atau 

bantuan yang diberikan keluarga dalam bentuk perhatian, 

kasih sayang dan simpati. Dukungan emosional yang 

diberikan keluarga berarti keluarga sebagai tempat untuk 

istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan 

terhadap emosi, sehingga dapat meningkatkan motivasi 

pasien pasca stroke untuk melakukan ROM.  
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- Dukungan instrumental merupakan suatu dukungan atau 

bantuan penuh keluarga dalam bentuk memberikan 

bantuan tenaga, dana, maupun menyediakan waktu untuk 

melayani dan mendengarkan klien dalam menyampaikan 

perasaannya. Bentuk dukungan instrumental dapat berupa 

mengantar klien untuk memeriksakan kesehatannya, 

meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ataupun 

keluhan-keluhan yang ingin disampaikan klien, 

mempersiapkan dana khusus untuk biaya berobat dan 

pemeriksaan kesehatan, menemani klien untuk 

melakukan latihan ROM.  

- Dukungan penghargaan adalah suatu dukungan atau 

bantuan dari keluarga dalam bentuk memberikan umpan 

balik dan pengahrgaan dengan menunjukkan respon 

positif, yaitu dorongan atau persetujuan terhadap gagasan 

atau ide atau perasaan seseorang. Dukungan penghargaan 

yang diberikan keluarga dapat meningkatkan status 

psikososial, semangat, motivasi dan peningkatan harga 

diri. 

Upaya dukungan keluarga akan membantu pasien pasca 

stroke beradaptasi dengan perubahan fisik maupun psikologis, 

sehingga pasien pasca stroke akan mempunyai koping yang 

positif terhadap penyakitnya. Apabila dukungan keluarga 

rendah maka pasien pasca stroke akan mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan perubahan fisik ataupun psikolgis 

akibatnya yang dapat ditimbulkan adalah penurunan motivasi 

melakukan ROM.  

 

c. Peran sebagai aducator adalah peran sebagai pendidik bagi 

anggota keluarga yang lain dalam melaksanakan progam 

asuhan kesehatan keluarga. Keluarga adalah peran sebagai 

perawat di dalam sebuah keluarga untuk merawat anggota 
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keluarga yang sedang mengalami masalah kesehatan secara 

mandiri. Upaya keluarga adalah untuk merawat anggota 

keluarga yang sedang mengalami masalah kesehatan 

(Setiawan & Dermawan, 2012). Upaya keluarga mampu 

memberikan educator tentang terapi ROM kepada pasien 

stroke dan di aplikasikan dengan aktivitas sehari-hari 

sehingga pasien stroke dapat meningkatkan rentang gerak. 

 

d. Peran sebagai pengambilan keputusan adalah suatu proses 

pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara 

sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu 

cara pemecahan masalah. 

 

2.2 Konsep Teori Stroke 

 2.2.1 Definisi Stroke 

  Menurut (Muttaqin, 2008), stroke atau gangguan peredaran 

darah otak (GPDO) merupakan penyakit neurologis yang sering 

dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. Stroke 

merupakan kelainan fungsi otak yang timbul secara mendadak 

yang disebabkan karena terjadinya gangguan peredaran darah otak 

dan biasa terjadi pada siapa saja dan kapan saja.  

  Menurut (Anies, 2018) stroke adalah  kondisi yang terjadi 

ketika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau 

pecahnya pembuluh darah sehingga terjadi kematian sel-sel pada 

sebagian area di otak dan stroke merupakan kondisi yang serius 

sehingga membutuhkan penanganan cepat.  

  Stroke meruapakan penyakit yang paling sering 

menyebabkan kecacatan berupa kelumpuhan anggota gerak, 

gangguan bicara, proses bicara, proses berpikir, daya ingat, dan 

bentuk-bentuk kecacatan yang lain sebagai akibat gangguan pada 

fungsi otak (Black & Hawks, 2009). 
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  Kehilangan fungsi otak diakibatkan oleh berhentinya suplai 

darah ke bagian otak, biasanya merupakan akumulasi penyakit 

serebrovaskular selama beberapa tahun disebut dengan stroke 

(Ariani, 2014). 

  Penyakit stroke adalah gangguan fungsi otak akibat aliran 

darah ke otak mengalami gangguan (berkurang). Akibatnya, nutrisi 

dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan baik. 

Penyebab terjadinya stroke ada 2 macam, yaitu adanya sumbatan di 

pembuluh darah (trombus) dan adanya pembuluh darah yang pecah. 

Pada umumnya stroke diderita oleh orang dengan usia lanjut, 

karena proses penuaan menyebabkan pembuluh darah mengeras 

dan menyempit (arteriosklerosis) dan adanya lemak yang 

menyumbat pembuluh darah (aterosklerosis). Akan tetapi beberapa 

kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi 

pada usia remaja dan usia produktif (15-40 tahun). Pada golongan 

ini, penyebab utama stroke adalah stres, penyalahgunaan narkoba, 

alkohol, faktor keturunan, dan gaya hidup yang tidak sehat (Irianto, 

2015). 

     

2.2.2 Etiologi 

a. Trombosis serebri. 

  Trombosis serebri 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 dapat menyebabkan 

trombosis otak: 

1. Aterosklerosis 
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2. Hiperkoagulasi pada polisitemia 

3. Arteritis (radang pada arteri) 

4. Emboli stroke (Muttaqin, 2008). 

b. Emboli Serebri 

 Embolisme serebri termasuk urutan kedua dari penyebab 

utama stroke. Kebanyakan emboli serebri berasal dari suatu 

thrombus dalam jantung sehingga masalah yang dihadapi 

merupakan perwujudan penyakit jantung stroke. Penderita 

embolisme biasanya lebih muda dibandingkan dengan 

penderita thrombosis (Wijaya & Putri, 2013). 

c. Hemoragi 

 Perdarahan intracranial atau intraserebral termasuk 

perdarahan dalam ruang subaraknoid atau ke dalam jaringan 

otak sendiri. Perdarahan ini dapat terjadi karena aterosklerosis 

dan hipertensi. 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 (Muttaqin, 2008). 

 

2.2.3 Faktor Risiko 

1. Hipertensi 

 Merupakan faktor risiko utama. Hipertensi dapat 

disebabkan karena terjadinya arterosklerosis pembuluh darah 

serebral, sehingga pembuluh darah tersebut mengalami 

penebalan dan degenerasi yang kemudian pecah atau 

menimbulkan perdarahan (Wijaya & Putri, 2013). 

2. Penyakit kardiovaskuler 

 Embolisme serebral yang berasal dari jantung seperti 

penyakit arteri koronaria, gagal jantung kongestif, MCI, 

hipertrofi ventrikel kiri. Pada fibrilasi atrium menyebabkan 
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penurunan CO, sehingga perfusi darah ke otak menurun, maka 

otak akan kekurangan oksigen yang akhirnya dapat terjadi 

stroke. Pada arterosklerosis elastisitas pembuluh darah 

menurun, sehingga perfusi ke otak menurun yang dapat 

mengakibatkan terjadinya stroke (Wijaya & Putri, 2013). 

3. Diabetes Mellitus 

 Penyakit DM akan berakibat pada penyakit vaskuler, 

sehingga terjadi mikrovaskularisasi dan terjadi aterosklerosis, 

terjadinya aterosklerosis dapat menyebabkan emboli yang 

kemudian menyumbat dan terjadi iskemia, iskemia 

menyebabkan perfusi otak menurun dan pada akhirnya terjadi 

stroke (Wijaya & Putri, 2013). 

4. Hiperkolesterolemi 

 Peningkatan kolesterol tubuh dapat menyebabkan 

arterosklerosis dan terbentuknya emboli lemak sehingga aliran 

darah lambat termasuk ke bagian otak, maka perfusi otak 

menurun sehingga berakibat stroke (Wijaya & Putri, 2013). 

5. Merokok 

 Pada  orang yang merokok akan timbul plaque pada 

pembuluh darah yang berasal dari zat yaitu nikotin sehingga 

memungkinkan penumpukan arterosklerosis dan kemudian 

berakibat pada stroke (Wijaya & Putri, 2013). 

6. Alkoholik 

 Pada orang yang mengkonsumsi alkohol dapat 

menyebabkan hipertensi, penurunan aliran darah ke otak dan 

kardiak aritmia serta kelainan motilitas pembuluh darah 

sehingga terjadi emboli serebral yang berakibat pada stroke 

(Wijaya & Putri, 2013). 

7. Obesitas 

 Pada orang yang mengalami kelebihan berat badan atau 

obesitas kadar kolestrol tinggi. Selain itu dapat mengalami 

hipertensi karena terjadi gangguan pada pembuluh darah. 
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Keadaan ini berkontribusi pada penyakit stroke (Wijaya & 

Putri, 2013).  

8. Kontrasepsi oral 

 Kontrasepsi oral khususnya dengan penyakit hipertensi, 

perokok aktif, dan kadar estrogen yang tinggi dapat berakibat 

pada penyakit stroke (Muttaqin, 2008). 

9. Peningkatan hematokrit meningkatkan risiko infark serebral 

(Muttaqin, 2008). 

 

2.2.4 Klasifikasi 

  Menurut (Wijaya & Putri, 2013) stroke dapat 

diklasifikasikan berdasarkan patologi dan gejala kliniknya, yaitu: 

1. Stroke Hemoragi 

 Stroke hemoragik adalah disfungsi neurologi fokal yang 

akut dan disebabkan oleh perdarahan primer substansi otak 

yang terjadi secara spontan bukan oleh karena trauma kapitis, 

disebabkan oleh karena pecahnya pembuluh arteri, vena, dan 

kapiler dan merupakan perdarahan serebral dan perdarahan 

subaraknoid. Disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak 

pada area otak tertentu. Biasanya terjadi saat melakukan 

aktivitas atau saat aktif, namun bisa juga terjadi saat istirahat. 

Kesadaran pasien umumnya menurun.  

Perdarahan otak dibagi dua, yaitu: 

a. Perdarahan Intraserebral 

   Pecahnya pembuluh darah (mikroaneurisma) 

terutama karena hipertensi mengakibatkan darah masuk 

dalam jaringan otak, membentuk massa yang menekan 

jaringan otak, dan menimbulkan edema otak. Peningkatan 

TIK yang terjadi cepat, dapat mengakibatkan kematian 

mendadak karena herniasi otak. Perdarahan intraserebral 

yang disebabkan karena hipertensi sering dijumpai di 

daerah putamen, tamulus, pons, dan serebelum. 
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b. Perdarahan Subaraknoid 

   Perdarahan ini berasal dari pecahnya aneurisma 

berry atau AVM. Aneurisma yang pecah ini berasal dari 

pembuluh darah sirkulasi Willisi dan cabang-cabangnya 

yang terdapat di luar parenkim otak. Pecahnya arteri dan 

keluarnya ke ruang subaraknoid menyebabkan TIK 

meningkat mendadak, meregangnya struktur peka nyeri, 

dan vasopasme pembuluh darah serebral yang berakibat 

disfungsi otak global (sakit kepala, penurunan kesadaran) 

maupun fokal (hemiparase, gangguan hemi sensorik, afasia, 

dan lain-lain).  

   Pecahnya arteri dan keluarnya darah ke ruang 

subaraknoid mengakibatkan terjadinya peningkatan TIK 

yang mendadak, meregangnya struktur peka nyeri, sehingga 

timbul nyeri kepala hebat. Sering dijumpai kaku kuduk dan 

tanda-tanda rangsangan selaput otak lainnya. Peningkatan 

TIK yang mendadak juga mengakibatkan perdarahan 

subhialoid pada retina dan penurunan kesadaran.  

2. Stroke Nonhemoragik  

 Dapat berupa iskemia atau emboli dan thrombosis serebral, 

biasanya terjadi saat setelah lama beristirahat, baru bangun 

tidur atau di pagi hari. Tidak terjadi perdarahan namun terjadi 

iskemia yang menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat 

timbul edema sekunder. Kesadaran umumnya baik. 

Menurut perjalanan penyakit atau stadiumnya: 

a. TIA (Trans Iskemik Attack) 

 Gangguan neurologis setempat yang terjadi selama 

beberapa menit sampai beberapa jam. Gejala yang timbul 

akan hilang dengan spontan dan sempurna dalam waktu 

kurang dari 24 jam. 

 b. Stroke Involusi 



18 
 

 

  Stroke yang terjadi dalam keadaan terus 

berkembang dimana gangguan neurologis terlihat semakin 

berat dan bertambah buruk. Proses dapat berlangsung 24 

jam atau beberapa hari. 

 c. Stroke Komplit 

 Gangguan neurologi yang timbul sudah menetap 

atau permanen. Stroke komplit dapat diawali oleh serangan 

TIA secara berulang. 

 

2.2.5 Patofisologi 

  Otak sangat tergantung pada oksigen dan tidak mempunyai 

cadangan oksigen. Jika aliran darah ke setiap bagian otak 

terhambat karena trombus dan embolus, maka mulai terjadi 

kekurangan oksigen ke jaringan otak. Kekurangan 1 menit dapat 

mengarah pada gejala yang dapat pulih seperti kehilangan 

kesadaran. Selanjutnya kekurangan oksigen dalam waktu yang 

lebih lama dapat menyebabkan nekrosis mikroskopik neuron-

neuron. Area nekrotik kemudian disebut infark. Kekurangan 

oksigen pada awalnya mungkin akibat iskemia mum (karena henti 

jantung atau hipotensi) atau hipoksia karena akibat proses anemia 

dan kesukaran untuk bernafas. Stroke karena embolus merupakan 

akibat dari bekuan darah, udara, palque, ateroma fragmen lemak. 

Jika etiologi stroke adalah hemorrhagi maka faktor pencetus adalah 

hipertensi. Abnormalitas vaskuler, aneurisma serabut dapat terjadi 

ruptur dan dapat menyebabkan hemorrhagi. 

  Pada stroke trombosis atau metabolik maka otak mengalami 

iskemia dan infark sulit ditentukan. Ada peluang dominan stroke 

akan meluas setelah serangan pertama sehingga dapat terjadi 

edema serebral dan peningkatan tekanan intrakranial (TIK) dan 

kematian pada area yang luas. Prognosisnya tergantung pada 

daerah otak yang terkena dan luasnya saat terkena. 
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  Gangguan pasokan aliran darah otak dapat terjadi dimana 

saja di dalam arteri-arteri yang membentuk sirkulasi Willisi: arteria 

karotis interna dan system vertebrobasilar dan semua cabang-

cabangnya. Secara umum, apabila aliran darah ke jaringan otak 

terputus salama 15 sampai 20 menit, akan terjadi infark atau 

kematian jaringan.  Oklusi di suatu arteri tidak selalu menyebabkan 

infark didaerah otak yang diperdarahi oleh arteri tersebut, alasanya 

adalah bahwa mungkin terdapat sirkulasi kolateral yang memadai 

daerah tersebut. Proses patologik yang mendasari mungkin salah 

satu dari berbagai proses yang terjadi didalam pembuluh darah 

yang memperdarahi otak. Patologinya dapat berupa: 

a. Keadaan penyakit pada pembuluh darah itu sendiri,    

seperti ateroklerosis dan thrombosis, robeknya dinding 

pembuluh atau peradangan. 

b. Berkurangnya perfusi akibat gangguan aliran darah, 

misalnya syok atau hiperviskositas darah. 

c. Gangguan aliran darah akibat bekuan atau embolus infeksi 

yang berasal dari jaringan jantung atau pembuluh 

ekstrakranium. 

d. Respture vascular didalam jaringan otak atau ruang 

subraknoid (Price, 2015). 

 

2.2.6 Manifestasi Klinik 

 Menurut (Smeltzer, 2014) manifestasi klinis stroke adalah 

sebagai berikut: 

1. Defisit lapang penglihatan 

a. Homonimus hemianopsia (kehilangan setengah lapang 

penglihatan)  

b. Kehilangan penglihatan perifer: Kesulitan melihat pada 

malam hari, tidak menyadari objek atau batas objek. 

c. Diplopia: Penglihatan ganda. 

2. Defisit motorik  
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Stroke adalah penyakit motor neuron atas dan mengakibatkan 

defisit kontrol volunter terhadap gerakan motorik, misalnya: 

a. Hemiplegia : Paralisis pada salah satu sisi tubuh 

b. Hemiparesis : Kelemahan pada salah satu sisi tubuh 

c. Menurunya tonus otot abnormal  

3. Defisit verbal 

a. Disartria: Kesulitan berbicara ditunjukkan dengan berbicara 

yang sulit dimengerti disebabkan oleh paralisis otot yang 

berfungsi untuk menghasilkan suara. 

a. Afasia ekspresif: Tidak mampu membentuk kata yang 

dapat dipahami, tetapi mampu bicara dalam respon kata 

tunggal. 

b. Afasia reseptif: Tidak mampu memahami kata yang 

dibicarakan dan mampu bicara tetapi tidak masuk akal. 

c. Afasia global: Gabungan antara afasia ekspresif dan 

reseptif. 

4. Defisit kognitif 

 Penderita stroke akan kehilangan memori jangka pendek 

dan panjang, penurunan lapang perhatian, kerusakan 

kemampuan untuk berkonsentrasi, dan perubahan penilaian. 

5. Defisit emosional 

 Penderita stroke akan mengalami kehilangan kontrol diri, 

labilitas emosional, penurunan toleransi pada situasi yang 

menimbulkan stres, depresi, menarik diri, rasa takut, 

bermusuhan,  marah, dan perasaan isolasi. 

 

2.2.7 Pemeriksaan Diagnosis 

 Menurut (Wijaya & Putri, 2013) pemeriksaan penunjang 

yang dapat dilakukan pada penderita stroke adalah sebagai berikut: 

1. Angiografi serebral 

 Membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik 

seperti perdarahan, obstruksi arteri, oklusi atau ruptur. 
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2. Elektro encefalography 

 Mengidentifikasi masalah didasarkan pada gelombang atau 

mungkin memperlihatkan daerah lesi yang spesifik. 

3. Sinar X tengkorak 

 Menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal daerah 

yang berlawanan dari masa yang luas, klasifikasi karotis 

interna terdapat pada trobus serebral. Klasifikasi parsial 

dinding, aneurisma pada pendarahan sub arachnoid. 

4. Ultrasonography doppler 

 Mengidentifikasi penyakit arteriovena pada masalah sistem 

arteri karotis, aliran darah atau arterosklerosis. 

5. CT-Scan 

 Memperlihatkan adanya edema, hematoma, iskemia, dan 

adanya infark. 

6. MRI 

 Menunjukkan adanya tekanan abnormal seperti tekanan 

trombosis, emboli, dan TIA. Tekanan meningkat dan cairan 

mengandung darah menunjukkan adanya hemoragi sub 

arachnois atau perdarahan intrakranial. 

7. Pemeriksaan foto thorax 

 Pemeriksaan foto thorax memperlihatkan keadaan jantung, 

apakah terdapat pembesaran ventrikel kiri yang merupakan 

salah satu tanda hipertensi kronis pada penderita stroke atau 

menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal daerah 

berlawanandari massa yang meluas. 

8. Pemeriksaan laboratorium 

a. Pungsi lumbal: Tekanan normal biasanya ada trombosis, 

emboli dan TIA. Sedangkan tekanan yang meningkat dan 

cairan yang mengandung darah menunjukkan adanya 

perdarahan subarachnoid atau intrakranial. Kadar protein 

total meningkat pada kasus trombosis sehubungan dengan 

proses inflamasi. 
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b. Pemeriksaan darah rutin 

c. Pemeriksaan kimia darah: Pada stroke akut dapat terjadi 

hiperglikemia. Gula darah dapat mencapai 250mg dalam 

serum dan kemudian berangsur-angsur kembali. 

d. Pemeriksaan darah lengkap: Untuk mencari kelainan pada 

darah itu sendiri 

  

2.2.8 Komplikasi 

Menurut (Batticaca, 2012), komplikasi stroke dibagi 3 

kondisi berdasarkan jangka waktu pasien terkena stroke, 

diantaranya adalah: 

1. Dini (0-48 Jam Pertama) 

Pada waktu dini, komplikasi yang dapat muncul adalah 

edema serebri menyebabkan defisit neurologis cenderung 

memberat, dapat menyebabkan peningkatan TIK, herniasi dan 

akhirnya menimbulkan kematian. Infark Miokard adalah 

penyebab kematian mendadak pada stroke stadium awal. 

2. Jangka Pendek (1-14 hari) 

Pada jangka waktu pendek dapat menimbulkan komplikasi 

yaitu, pneumonia akibat immobilisasi lama, Infark miokard, 

emboli paru cenderung terjadi pada 7-14 hari pasca stroke, dan 

sering terjadi ketika penderita mulai mobilisasi stroke rekuren. 

3. Jangka Panjang (Lebih dari 14 hari) 

Pada jangka panjang, komplikasi yang dapat muncul adalah 

stroke rekuren, infark miokard, gangguan vaskuler lain 

diantaranya adalah penyakit vaskuler paru. 

 

2.2.9 Penatalaksanaan 

 Menurut (Ismail, 2011) penatalaksanaan stroke terbagi 

menjadi 3 sebagai berikut: 

1. Penatalaksanaan Umum 
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a. Posisi kepala dan badan atas 20-30 derajat, posisi lateral 

dekubitus bila disertai muntah. Dimulai mobilisasi bertahap 

bila hemodinamik stabil 

b. Kandung kemih yang penuh dikosongkan dengan kateter 

c. Kontrol tekanan darah, dipertahankan tekanan darah normal. 

d. Suhu tubuh dipertahankan di batas normal 

e. Nutrisi per oral hanya boleh diberikan setelah tes fungsi 

menelan baik, bila terdapat gangguan menelan atau pasien 

yang kesadaran menurun dianjurkan menggunakan NGT 

f. Mobilisasi dan rehabilitasi dini jika tidak ada kontraindikasi 

2. Penatalaksanaan Medis 

a. Trombolitik (streptokinase) 

b. Anti platelet atau anti trombolitik (asetol, ticlopidin, 

cilostazol, dipiridamol) 

c. Antikoagulan (heparin) 

d. Hemorrhagea (pentoxyfilin) 

e. Antagonis serotonin (noftidrofuryl) 

f. Antagonis calsium (nomodipin, piracetam) 

3. Penatalaksanaan Khusus atau Komplikasi 

a. Atasi kejang (antikonvulsan) 

b. Atasi tekanan intrakranial yang meninggi (manitol, gliserol, 

furosemid, steroid dll) 

c. Atasi dekompresi (kraniotomi) 

d. Untuk penatalaksanaan faktor risiko 

 - Atasi hipertensi (anti hipertensi) 

 - Atasi hiperglikemia (anti hiperglikemia) 

 - Atasi hiperurisemia (anti hiperurisemia) 

 

2.2.10 Upaya Pencegahan 

1. Mengurangi kegemukan 

2. Berhenti merokok 

3. Berhenti minum kopi 
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4. Batasi mengonsumsi garam atau lemak 

5. Tingkatkan masukan kalium 

6. Rajin berolahraga 

7. Mengubah gaya hidup yang sehat 

8. Menghindari obat-obat yang dapat meningkatkan tekanan darah 

(Wijaya & Putri, 2013). 

 

2.3 Konsep Rentang Gerak (Range of Motion) 

  Serangan stroke dapat menimbulkan cacat fisik yang permanen. 

Cacat fisik dapat mengakibatkan seseorang kurang produktif. Oleh karena 

itu, penderita stroke memerlukan latihan rentang gerak (ROM) untuk 

meminimalkan cacat fisik agar dapat menjalani aktivitasnya secara normal. 

Latihan rentang gerak (ROM) sebaiknya dimulai sedini mungkin secara 

cepat dan tepat, sehingga dapat membantu pemulihan fisik yang lebih cepat 

dan optimal. Serta menghindari kelemahan otot yang dapat terjadi apabila 

tidak dilakukan latihan rentang gerak setelah penderita mengalami stroke 

(Irfan, 2010).  

  Latihan ROM (Range of Motion) merupakan salah satu bentuk 

latihan dalam proses rehabilitasi yang dinilai masih cukup efektif untuk 

mencegah terjadinya kecacatan pada pasien dengan stroke. Latihan ROM 

adalah salah satu bentuk intervensi fundamental perawat yang dapat 

dilakukan untuk keberhasilan regimen terapeutik bagi pasien dan dalam 

upaya pencegahan terjadinya kondisi cacat permanen pada pasien paska 

stroke sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan pasien pada 

keluarga (Lewis dalam Rahayu, 2015). 

 

 2.3.1 Definisi ROM (Range of Motion) 

 ROM adalah kemampuan maksimal seseorang dalam 

melakukan gerakan dan merupakan ruang gerak atau batas-batas 

gerakan dari kontraksi otot dalam melakukan gerakan, sehingga 

dapat dinilai otot memendek secara penuh atau memanjang secara 

penuh. Rentang gerak (ROM) merupakan segala aktivitas rutin 
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yang biasa dilakukan individu dalam kehidupan sehari-hari seperti 

mandi, makan, menulis, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

otot. 

 Latihan rentang gerak dapat mencegah terjadinya 

kontraktur, atropi otot, meningkatnya peredaran darah ke 

ekstremitas, mengurangi kelumpuhan vaskuler, dan memberi 

kenyamanan pada klien. Oleh sebab itu diharuskan mempersiapkan, 

membantu, dan mngajarkan klien untuk latihan rentang gerak yang 

meliputi semua sendi (Ningsih, 2009).  

 ROM (Range of Motion) adalah jumlah pergerakan 

maksimum yang dapat dilakukan pada sendi, di salah satu dari tiga 

bidang yaitu: sagital, frontal, atau transversal. Bidang sagital 

adalah bidang yang melewati tubuh dari depan ke belakang, 

membagi tubuh menjadi sisi kanan dan kiri. Bidang frontal adalah 

melewati tubuh dari sisi ke sisi dan membagi tubuh ke depan dan 

ke belakang. Bidang transversal adalah bidang horizontal yang 

membagi tubuh ke bagian atas ke bawah (Potter & Perry, 2010). 

 Jenis mobilisasi atau latihan rentang gerak terbagi menjadi 

dua yaitu, ROM aktif dan ROM pasif. ROM aktif adalah 

kemampuan klien dalam melakukan pergerakkan secara mandiri, 

sedangkan ROM pasif adalah pergerakkan yang dilakukan dengan 

bantuan orang lain, perawat, atau alat bantu (Ningsih, 2009). 

 Latihan ROM (Range of Motion) adalah suatu latihan yang 

dilakukan untuk menilai dan meningkatkan fungsi sistem 

muskulokeletal dan juga merupakan salah satu terapi lanjutan pada 

pasien stroke yang bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke 

otak, meminimalkan kecacatan yang ditimbulkan sehingga dapat 

memperbaiki fungsi sensorimotorik (Sikawin, Mulyadi, & 

Palandeng, 2013). 

  

 2.3.2 Tujuan ROM (Range of Motion) 
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 Menurut (Asmadi, 2010) tujuan dari latihan ROM adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengembalikan kemampuan otot 

 Imobilisasi yang lama dapat menurunkan kemampuan otot 

dengan adanya latihan ROM dapat menggerakkan kembali 

sendi sehingga kekuatan otot kembali normal. 

2. Mempertahankan fungsi sendi dan otot  

 Pada kondisi imobilisasi, jaringan kolagen pada sendi dapat 

mengalami ankilosa. Selain itu, tulang juga akan mengalami 

demineralisasi yang menyebabkan akumulasi kalsium pada 

sendi sehingga menjadi kaku. Latihan ROM yang merupakan 

latihan pergerakan pada persendian dengan begitu akan 

semakin mempertahankan fungsi sendi sebagai pergerakan 

tubuh. 

3. Mempertahankan aliran darah ke sendi 

 Latihan ROM tidak hanya mempertahankan fungsi sendi, 

selain itu dengan latihan ini dapat merangsang peredaran darah 

ke otot dan organ tubuh lain. Dengan begitu, aliran darah pada 

tubuh semakin lancar dan juga ke persendian. 

4. Mencegah kontraktur 

 Ketika otot tidak digerakkan dalam jangka waktu yang 

lama dapat menyebabkan pemendekan serat otot. Kondisi ini 

mengakibatkan terjadinya kontraktur sendi dimana persendian 

menjadi kaku, tidak dapat digerakkan pada jangkauan jarak 

yang penuh dengan diberikan latihan ROM pemendekan serat 

otot dapat terhindar karena kerja otot yang optimal. 

5. Mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan kelenturan 

otot 

 Dengan adanya gerakan yang selalu dilakukan oleh 

persendian akan semakin mempertahankan kekuatan otot. Otot 

akan semakin optimal dalam melakukan pergerakkan dan otot 

yang terbiasa digerakkan akan semakin lentur. 
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6. Mempertahankan fungsi kardiorespirasi 

7. Dengan adanya latihan ROM dapat meningkatkan fungsi 

kardiorespirasi  

 Dikarenakan adanya imobilisasi mengakibatkan pengaruh 

simpatis lebih besar dari pada kolinergik. Hal ini menyebabkan 

peningkatan denyut jantung menyebabkan waktu pengisian 

diastolic memendek dan terjadi penurunan kapasitas jantung 

untuk merespon terhadap kebutuhan metabolisme tubuh. Selain 

itu dapat mengakibatkan penurunan otot pernafasan karena 

kontraksi otot diafragma yang menurun sehingga menurunnya 

kapasitas vital dan fungsional pernafasan. 

8. Menjaga fleksibilitas dari masing-masing persendian  

 ROM adalah tehnik dengan mengarahkan ke suatu area, 

sehingga terjadi pergerakkan sendi secara alami dengan begitu 

latihan ini tidak hanya mengarah pada satu arah melainkan 

pada pergerakan sendi lain secara penuh dengan begitu 

fleksibilitas dari masing-masing persendian semakin terjaga. 

 

 2.3.3 Klasifikasi ROM (Range of Motion) 

Menurut (Suratun, 2008) ROM dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. ROM aktif  

 ROM aktif yaitu gerakan yang dilakukan oleh seseorang 

(pasien) dengan menggunakan energi sendiri. Perawat 

memberikan motivasi dan membimbing klien dalam 

melaksanakan pergerakan sendiri secara mandiri sesuai dengan 

rentang gerak sendi normal (klien aktif) kekuatan otot pasien 

75%.  

 Hal ini untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta 

sendi dengan cara menggunakan otot-ototnya secara aktif. 

Sendi yang digerakkan pada ROM aktif adalah sendi di seluruh 

tubuh dari kepala sampai ujung jari kaki oleh klien sendiri 

secara aktif. 
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2. ROM pasif 

 ROM pasif yaitu energi yang dikeluarkan untuk latihan 

berasal dari orang lain atau alat mekanik. Orang lain 

melakukan gerakan persendian klien sesuai dengan rentang 

gerak yang normal (klien pasif) kekuatan otot 50%. 

 Indikasi latihan ROM pasif adalah pasien semikoma dan 

tidak sadar, pasien dengan keterbatasan mobilisasi tidak 

mampu melakukan beberapa atau semua latihan rentang gerak 

dengan mandiri, pasien tirah baring total atau pasien dengan 

paralisis ektremitas total  

 Rentang gerak pasif ini berguna untuk menjaga kelenturan 

otot-otot dan persendian dengan menggerakkan otot orang lain 

secara pasif misalnya perawat mengangkat dan menggerakkan 

kaki pasien. Sendi yang digerakkan pada ROM pasif adalah 

seluruh persendian tubuh atau hanya pada ektremitas yang 

terganggu dan klien tidak mampu melaksanakannya secara 

mandiri. 

 

 2.3.4 Prinsip Dasar Latihan ROM (Range of Motion) 

1. ROM diulang sekitar 8 kali dan diulang minimal 2 kali sehari 

2. ROM dilakukan secara perlahan dan hati-hati agar tidak 

melelahkan pasien 

3. Dalam merencanakan progam latihan ROM, perhatikan umur 

pasien, diagnosis, tanda-tanda vital, dan lamanya tirah baring 

4. ROM sering diprogamkan oleh dokter dan dikerjakan oleh 

fisioterapi atau perawat untuk membantu klien melakukan 

rentang gerak 

5. Bagian-bagian tubuh yang dapat dilakukan latihan ROM adalah 

leher, jari, lengan, siku, bahu, tumit, kaki, dan pergelangan kaki 

6. ROM dapat dilakukan pada semua persendian atau hanya pada 

bagian-bagian yang dicurigai mengalami ketergangguan 

rentang gerak 
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7. Melakukan ROM harus sesuai dengan waktunya, misalnya 

setelah mandi atau stelah dilakukan perawatan rutin 

(Maimurahman & Fitria, 2015) 

 

 2.3.5 Jenis Gerakan ROM (Range of Motion) 

 Jenis gerakan ROM menurut (Asmadi, 2010) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pergerakan pada bagian leher 

a. Fleksi: Dagu diletakkan di atas dada dengan gerakan 45º 

b. Ekstensi: Kepala berada dalam posisi tegak dengan gerakan 

45 

c. Hiperekstensi: Bengkokkan kepala sejauh mungkin ke 

belakang dengan gerakan 10º 

d. Fleksi Lateral: Kepala dimiringkan sejauh mungkin 

mendekati masing-masing bahu dengan gerakan 40-45 

2. Pergerakan pada bagian bahu 

a. Fleksi: Angkat lengan dari posisi samping ke atas kepala 

dengan arah ke depan dengan gerakan 180º 

b. Ekstensi: Kembalikan lengan ke posisi di samping tubuh 

dengan gerakan 180º 

c. Hiperekstensi: Gerakan lengan ke belakang tubuh, 

pertahankan siku dengan gerakan 45-60 

d. Abduksi: Naikkan lengan kearah samping ke atas kepala, 

telapak tangan menjauhi kepala dengan gerakan 180º 

e. Aduksi: Rendahkan lengan ke samping dan melawan tubuh 

sejauh mungkin dengan gerakan 320º 

3. Pergerakan pada bagian siku 

a. Fleksi: Bengkokkan siku sehingga lengan bawah bergerak 

menuju sendi bahu tangan dan tangan sejajar bahu dengan 

gerakan 150 

b. Ekstensi: Kencangkan siku dengan menurunkan tangan 

dengan gerakan 150º 
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4. Pergerakan pada bagian lengan bawah 

a. Supinasi: Balikan lengan dan tangan sehingga telapak 

tangan menghadap ke atas dengan gerakan 70-90 

b. Pronasi: Balikkan lengan sehingga telapak tangan 

menghadap bawah dengan gerakan 70-90 

5. Pergerakan pada bagian telapak tangan 

a. Fleksi: Gerakan telapak tangan sehingga menghadap ke 

bawah dengan gerakan 80-90 

b. Ekstensi: Gerakan jari dan tangan posterior ke garis tengah 

dengan gerakan 80-90 

c. Hiperekstensi: Bawa permukaan dorsal tangan kebelakang 

sejauh mungkin dengan gerakan 80-90 

6. Pergerakan bagian jari tangan 

a. Fleksi: Lakukan genggaman dengan gerakan 90 

b. Ekstensi: Luruskan jari dengan gerakan 90 

c. Hiperekstensi: Bengkokkan jari kebelakang sejauh 

mungkin dengan gerakan 90 

7. Pergerakan pada bagian pinggul 

a. Fleksi: Gerakan kaki ke depan dan ke atas dengan gerakan 

90-120 

b. Ekstensi: Kembali kaki ke posisi semula, disamping kaki 

yang lain 90-120 

c. Hiperekstensi: Gerakan kaki ke belakang tubuh dengan 

gerakan 30-50 

d. Abduksi: Pergerakan kaki ke samping menjauh tubuh 

dengan gerakan 30-50 

e. Adduksi: Pergerakan kaki ke belakang menuju posisi 

tangan melawan posisi tengah jika memungkinkan dengan 

gerakan 30-50 

8. Pergerakan pada bagian lutut 
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a. Fleksi: Bawa tumit kebelakang menuju bagian belakang 

paha dengan gerakan 120-130 

b. Ekstensi: Kembali tungkaian bawa ke lantai dengan 

gerakan 120-130 

9. Pergerakan pada bagian pergelangan kaki 

a. Dorsal fleksi: gerakan kaki sehingga ibu jari menghadap ke 

atas dengangerakan 20-30 

b. Plantar fleksi: Gerakan kaki sehingga ibu jari menghadap 

ke bawah dengan gerakan 45-50 

10. Pergerakan pada bagian kaki 

a. Inverse: Balikkan telapak kaki ke tengah dengan gerakan  

10 

b. Eversi: Balikkan telapak kaki ke samping dengan gerakan  

10 

11. Pergerakan pada bagaian ibu jari 

a. Fleksi: Lengkungkan ibu jari ke bawah dengan gerakan 30-

60 

b. Ekstensi: Luruskan ibu jari dengan gerakan 30-60 

c. Hiperekstensi: Lengkungkan ibu jari ke belakang  

 

 2.3.6 Penilaian ROM (Range of Motion) 

 Penilaian kekuatan otot menurut (M. James dalam buku 

Muttaqin, 2010) adalah sebagai berikut: 

1. Derajat 0 : Paralisis total atau tidak ditemukan adanya  

kontraksi pada otot. 

2. Derajat 1 : Kontraksi otot yang terjadi hanya berupa 

perubahan dari tonus otot yang dapat diketahui dengan palpasi 

dan tidak dapat menggerakkan sendi. 

3. Derajat 2 : Otot hanya mampu menggerakkan persendian, 

tetapi kekuatannya tidak dapat melawan pengaruh gravitasi. 
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4. Derajat 3 : Otot mampu menggerakkan sendi, otot juga dapat 

melawan pengaruh gravitasi, tetapi tidak kuat terhadap tahanan 

yang diberikan oleh pemeriksa. 

5. Derajat 4 : Kekuatan otot seperti pada derajat 3 disertai 

dengan kemampuan otot terhadap tahanan yang ringan. 

6. Derajat 5 : Kekuatan otot normal. 


