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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Stroke 

2.1.1 Pengertian  

 Stroke atau Cerebrovacular Desease merupakan gangguan aliran darah ke 

otak yang dapat timbul secara mendadak atau secara cepat dengan gejala atau 

tanda yang sesuai dengan daerah terganggu (Cholik & Nurhidayat, 2009). Stroke 

adalah suatu keadaan yang muncul dikarenakan kurangnya atau terhambatnya 

suplai oksigen ke sel-sel otak yang akhirnya menyebabkan kerusakan sel otak 

(Setyoadi, 2017). Stroke adalah penyakit yang mengganggu pasokan darah ke 

otak yang terjadi karena kondisi patologis yang dapat mempengaruhi otak 

(Sustrani, Alam, & Hadibroto, 2009). 

 

2.1.2  Etiologi 

 Menurut (Sustrani, Alam, & Hadibroto, 2009) beberapa keadaan yang 

dapat menyebabkan stroke antara lain : 

1. Thrombosis Cerebral 

Trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi 

sehingga menyebabkan iskemi jaringan otak yang dapat menimbulkan 

oedem dan kongesti di sekitarnya. Thrombosis 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 seringkali 

memburuk pada 48 jam setelah thrombosis. 

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan thrombosis otak : 

a. Atherosklerosis 

Atherosklerosis adalah mengerasnya pembuluh darah serta 

berkurangnya kelenturan atau elastisitas dinding pembuluh darah. 
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b. Hypercoagulasi pada polysitemia 

Darah bertambah kental, peningkatan viskositas/ hematokrit meningkat 

dapat melambatkan alirn darah serebral 

c. Arteritis (radang pada arteri) 

2. Emboli  

Emboli serebral merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh 

bekuan darah, lemak dan udara. Pada umumnya emboli berasal dari 

thrombus di jantung yang terlepas dan menyumbat sistem arteri serebral. 

Emboli tersebut berlangsung denga cepat dan gejala timbul kurang dari 

10-30 detik. Beberapa keadaan yang dapat menimbulkan emboli yaitu: 

a. Katup-katup jantung yang rusak akibat Rheumatik Heart Desease 

(RHD) 

b. Myokard infark 

c. Fibrilasi, keadaan aritmia menyebabkan berbagai pengosongan 

ventrikel sehingga darah berbentuk gumpalan kecil dan sewaktu-waktu 

kosong sama sekali dengan mengeluarkan embolus-embolus kecil. 

d. Endokarditis oleh bakteri dan non bakteri, menyebabkan terbentuknya 

gumpalan-gumpalan pada endocardium. 

3. Haemorhagi 

Perdarahan intrakranial atau intraserebral termasuk perdarahan dalam 

ruang subarachnoid atau kedalam jaringan otak sendiri. Perdarahan ini 

dapat terjadi karena atherosklerosis dan hipertensi. Akibat pecahnya 

pembuluh darah otak menyebabkan perembesan darah ke dalam parenkim 

otak yang dapat mengakibatkan penekanan, pergeseran dan pemisahan 

jaringan otak tertekan, sehingga terjadi infark otak, oedema dan mungkin 

hemiasi otak. 

 Penyebab perdarahan otak yang pali sering terjadi yaitu : 

a. Aneurisma Bery, biasanya defek kongenital 

b. Aneurisma Fusiformis dari atherosklerosis 

c. Aneurisma mycotik dari vaskulitis nekrose dan emboli septis 

d. Malformasi arteriovenous terjadi hubungan persambungan pembuluh 

darah arteri sehingga dara arteri langsung masuk vena 
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e. Ruptur arteriol serebral akibat hipertensi yang menimbulkan penebalan 

dan degenerasi pembuluh darah 

1. Hipoksia umum 

a. Hipertensi yang parah  

b. Cardiac Pulmonary Aresst 

c. Cardiac output turun akibat aritmia 

2. Hipoksia setempat 

a. Spasme arteri serebral yang di sertai perdarahan subarachnoid 

b. Vasokontriksi arteri otak disertai sakit kepala migrain 

 

2.1.3 Klasifikasi 

a. Stroke Iskemik 

 Menurut Yuniewati dan Amin dan Hardi (2015), Stroke iskemia 

adalah keadaan dimana tersumbatnya pembuluh darah yang 

menyebabkan terhentinya seluruh atau sebagian aliran darah menuju 

otak. Stroke iskemia secara umum disebabkan oleh aterotrombosis 

pembuluh darah serebral, baik yang besar maupun yang kecil.. Menurut 

Amin dan Hardi (2015), stroke iskemik ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu : 

1) Stroke Trombolitik yaitu proses terbentuknya trombus yang membuat 

menggumpal 

2) Stroke Embolik yaitu tertutupnya pembuluh arteri oleh bekuan darah 

3) Hipoperfusion Sistemik: Berkurangnya aliran darah ke seluruh tubuh 

karena adanya gangguan denyut jantung 

b. Stroke Hemorargik 

  Menurut Yuniewati dalam Amin dan Hardi (2015), Stroke 

hemorargik disebabkan oleh perdarahan didalam jaringan otak. Stroke 

hemorargik merupakan stroke yang paling mematikan dan merupakan 

sebagian kecil dari keseluruhan stroke yaitu sebesar 10-15% untuk 

perdarahan intercerebrum dan sekitar 5 % untuk perdarahan subarachnoid  
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menurut Amin dan Hardi (2015), stroke hemorargik dibagi menjadi 2 jenis 

yaitu : 

1. Hemorargik Intraserebral yaitu perdarahan yang terjadi di dalam 

jaringan otak 

2. Hemorargik Subaraknoid yaitu perdarahan yang terjadi pada ruang 

subaraknoid 

 

2.1.4 Manifestasi klinis  

Menurut (Cholik & Nurhidayat, 2009), serangan stroke menyebabkan 

berbagai manifestasi defisit neurologik, tergantung pada letak lesi, ukuran area 

yang perfusinya tidak adekuat. Tanda dan gejala dari stroke antara lain adalah 

kehilangan fungsi motorik, kehilangan fungsi berbahasa (afasia), gangguan fungsi 

presepsi, kerusakan kognitif dan efek psikologik, gangguan fungsi intelektual 

(demensia). 

 

2.1.5 Patofisiologi 

Menurut Huda (2016), dalam bukunya menjelaskan patofisiologi stroke 

yaitu Stroke   Iskemik dan Stroke Hemorgik : 

a.  Stroke Iskemik  

 Stroke iskemik adalah stroke yang terjadi karena penyumbatan 

disebabkan oleh tertutupnya pembuuh darah oleh sumbatan secara cepat 

dan mendadak pada pembuluh darah otak sehingga aliran darah 

terganggu. Jaringan otak yang kekurangan oksigen akan menurun 

fungsinya. Trombus (penyumbatan) seperti aterosklerosis menyebabkan 

iskemia pada jaringan di otak dan dapat membuat kerusakan jaringan 

neuron disekitarnya akibat proses hipoksia dan anoksia. Sumbatan 

emboli yang terbentuk di daerah sirkulasi lain dalam sistem peredaran 

darah, biasanya di dalam jantung atau sebagai komplikasi dari fibrilasi 

atrium yang terlepas dan masuk ke sirkulasi darah otak, dapat pula 
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mengganggu sistem sirkulasi otak, yang dapat menyebabkan defisit 

neurologis. Defisit neurologis dari stroke iskemik tidak hanya bergantung 

pada luas daerah inti dan penumbra saja tetapi juga pada kemampuan 

sumbatan menyebabkan kekakuan pembuluh darah atau vasospasme. 

 

b. Stroke Hemorargik 

Stroke hemorargik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang 

disertai ekstravasasi / rembesan darah ke jaringan otak yang 

mengakibatkan penyebab non-traumatis. Stroke perdarahan sering terjadi 

pada pembuluh darah yang lemah. Ektravasasi darah ke jaringan otak ini 

berpotensi merusak jaringan sekitar melalui kompresi jaringan akibat dari 

perluasan hematoma. 

Ekstravasasi darah ke jaringan otak terjadi dalam waktu beberapa 

jam dan jika area ekstravisasi luas maka akan mempengaruhi jaringan 

sekitarnya melalui peningkatan tekanan intrakranial. Tekanan tersebut 

dapat menyebabkan hilangnya suplai darah ke jaringan yang terkena dan 

pada akhirnya dapat menghasilkan infark. 

Selain itu darah yang keluar selama ekstravasasi memiliki efek 

toksik pada jaringan otak yang dapat menyebabkan inflamasi pada 

jaringan otak. Peradangan jaringan otak dapat menyebabkan cedera otak 

sekunder setelahnya. Proses dan onset yang cepat pada stroke perdarahan 

yang cepat, penanganan yang cepat dan tepat menjadi hal yang penting. 

 

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang 

 Menurut Amin dan Huda (2015), pemeriksaan penunjang yang 

dapat dilakukan agar dapat menegakkan diagnosa stroke adalah : 

a. Angiografi Serebri untuk membantu menentukan penyebab dari 

stroke secara spesifik seperti pendarahan arteriovena atau 

adanya ruptur dan untuk mencari perdarahan seperti aneurisma 

atau malformasi vaskuler 
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b.   Lumbal Pungsi, CT Scan, EEG, Magnetic Imaging Resnance 

(MRI) 

c. USG Doppler untuk mengidentifikasi adanya penyakit 

arteriovena (masalah sistem karotis 

 

2.1.7 Faktor Resiko 

   Faktor resiko adalah faktor yang memperbesar kemungkinan 

seseorang untuk menderita stroke. Menurut Yuyun (2016) ada 2 kelompok 

faktor resiko penderita stroke yang pertama adalah kelompok irreversible 

yaitu faktor yang ditentukan secara genetik atau berhubungan dari fungsi 

tubuh yang normal sehingga tidak dapat dimodifikasi. Faktor yang termasuk 

jenis kelompok irreversible adalah usia, jenis kelamin, ras, riwayat stroke 

keluarga, dan serangan stroke sebelumnya. Jenis yang kedua adalah 

kelompok reversible yaitu kelompok akibat gaya hidup seseorang dan dapat 

dimodifikasi. Faktor yang termasuk jenis reversible adalah hipertensi, 

diabetes militus, merokok, hiperlipidemia, dan konsumsi alkohol. 

 

2.1.8 Komplikasi 

 Menurut Arif dan Muhammad (2016), komplikasi stroke dibagi 3 

kondisi, berdasarkan jangka waktu pasien terkena stroke, yaitu : 

a. 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. 

 

 

b. Jangka Pendek (1-14 hari) 

Pada jangka waktu pendek dapat menimbulkan komplikasi yaitu, 

Pneumonia akibat immobilisasi lama, Infark miokard, Emboli paru 
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cenderung terjadi pada 7-14 hari pasca stroke, sering terjadi ketika 

penderita mulai mobilisasi, Stroke rekuren 

c. Jangka Panjang (Lebih dari 14 hari) 

Pada jangka waktu panjang, komplikasi yang dapat muncul adalah, 

stroke rekuren, infark miokard, gangguan vaskuler lain: penyakit 

vaskuler paru 

 

2.1.9 Penatalaksanaan 

 Menurut Ismail (2016), penatalaksanaan pada penderita stroke 

dibagi 3 berdasarkan jenis stadiumnya : 

 

 

a. Stadium Hiperakut 

Tindakan pada stadium ini dilakukan di Instalasi Rawat Darurat 

dan merupakan tindakan resusitasi cerebro-kardio-pulmonal yang 

bertujuan agar kerusakan jaringan otak tidak meluas. Pada stadium ini, 

pasien diberi terapi oksigen 2 l/menit dan cairan kristaloid/koloid, dan 

dihindari dari pemberian cairan dekstrosa atau salin dalam H2O. 

Dilakukan pemeriksaan CT Scan otak, elektrokardiografi, foto 

thoraks, darah perifer lengkap dan jumlah trombosit, protombin 

time/INR, APTT, glukosa darah, kimia darah, jika pasien hipoksia, 

dilakukan analisa gas darah / BGA. 

Tindakan lain di Instalasi Rawat Darurat adalah memberikan 

dukungan mental kepada pasien serta memberikan penjelasan pada 

keluarganya agar tetap tenang. 

b. Stadium Akut 

Pada stadium ini, dilakukan penanganan faktor -faktor etiologik 

maupun penyulit. Juga dilakukan tindakan terapi fisik, okupasi, wicara 

dan psikologis serta telaah sosial untuk membantu pemulihan pasien. 

Penjelasan dan edukasi kepada keluarga pasien perlu, menyangkut 
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dampak stroke terhadap pasien dan keluarga serta tata cara perawatan 

pasien yang dapat dilakukan keluarga. 

1) Stroke Iskemik 

a) Terapi Umum 

 Letakkan kepala pasien pada posisi 30
0
, kepala dan dada 

pada satu bidang, ubah posisi tidur setiap 2 jam, mobilisasi dimulai 

bertahap bila hemodinamik sudah stabil. Selanjutnya, bebaskan 

jalan napas, beri oksigen 1-2 liter/menit sampai didapatkan hasil 

analisis gas darah. Jika perlu, dilakukan intubasi. Demam diatasi 

dengan kompres dan antipiretik, kemudian dicari penyebabnya, jika 

kandung kemih penuh, dikosongkan (sebaiknya dengan kateter 

intermiten). 

Pemberian nutrisi dengan cairan isotonik, kristaloid atau 

koloid 1500-2000 mL dan elektrolit sesuai kebutuhan, hindari 

cairan mengandung glukosa atau salin isotonik. Pemberian nutrisi 

per oral hanya jika fungsi menelannya baik, jika didapatkan 

gangguan menelan atau kesadaran menurun, dianjurkan melalui 

slang nasogastrik. 

Kadar gula darah >150 mg% harus dikoreksi sampai batas 

gula darah sewaktu 150 mg% dengan insulin drip intravena kontinu 

selama 2-3 hari pertama. Hipoglikemia (kadar gula darah  < 60 

mg% atau < 80 mg% dengan gejala) diatasi segera dengan 

dekstrosa 40% iv sampai kembali normal dan harus dicari 

penyebabnya. 

Nyeri kepala atau mual dan muntah diatasi dengan pemberian 

obat-obatan sesuai gejala.Tekanan darah tidak perlu segera 

diturunkan,vkecuali bila tekanan sistolik ≥220 mmHg, diastolik 

≥120 mmHg, Mean Arterial Blood Pressure (MAP) ≥ 130 mmHg 

(pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 30 menit), atau 

didapatkan infark miokard akut, gagal jantung kongestif serta gagal 

ginjal. Penurunan tekanan darah maksimal adalah 20%, dan obat 

yang direkomendasikan adalah natrium nitroprusid, penyekat 
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reseptor alfa-beta, penyekat ACE, atau antagonis kalsium. Jika 

terjadi hipotensi, yaitu tekanan sistolik ≤ 90 mm Hg, diastolik ≤70 

mmHg, diberi NaCl 0,9% 250 mL selama 1 jam, dilanjutkan 500 

mL selama 4 jam dan 500 mL selama 8 jam atau sampai hipotensi 

dapat diatasi. Jika belum terkoreksi, yaitu tekanan darah sistolik 

masih < 90 mmHg, dapat diberi dopamin 2-20 μg/kg/menit sampai 

tekanan darah sistolik ≥ 110 mmHg.  Jika kejang, diberi diazepam 

5-20 mg iv pelan-pelan selama 3 menit, maksimal 100 mg per  hari; 

dilanjutkan pemberian antikonvulsan per oral (fenitoin, 

karbamazepin). Jika kejang muncul setelah 2 minggu, diberikan 

antikonvulsan peroral jangka panjang. 

 

b) Terapi Khusus 

Ditujukan untuk reperfusi dengan pemberian antiplatelet 

seperti aspirin dan anti koagulan, atau yang dianjurkan dengan 

trombolitik rt-PA (recombinant tissue Plasminogen Activator). Dapat 

juga diberi agen neuroproteksi, yaitu sitikolin atau pirasetam (jika 

didapatkan afasia). 

 

2) Stroke Hemoragik 

a) Terapi Umum  

Pasien stroke hemoragik harus dirawat di ICU jika volume 

hematoma >30 mL, perdarahan intraventrikuler dengan hidrosefalus, 

dan keadaan klinis cenderung memburuk. Tekanan darah harus 

diturunkan sampai tekanan darah premorbid atau 15-20% bila 

tekanan sistolik >180 mmHg, diastolik >120 mmHg, MAP >130 

mmHg, dan volume hematoma bertambah. Bila terdapat gagal 

jantung, tekanan darah harus segera diturunkan dengan labetalol iv 

10 mg (pemberian dalam 2 menit) sampai 20 mg (pemberian dalam 
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10 menit) maksimum 300 mg; enalapril iv 0,625-1.25 mg per 6 jam; 

kaptopril 3 kali 6,25-25 mg per oral.   

Jika didapatkan tanda tekanan intrakranial meningkat, posisi 

kepala dinaikkan 30, posisi kepala dan dada di satu bidang, 

pemberian, dan hiperventilasi (pCO2 20-35 mmHg). Penatalaksanaan 

umum sama dengan pada stroke iskemik, tukak lambung diatasi 

dengan antagonis H2 parenteral, sukralfat, atau inhibitor pompa 

proton, komplikasi saluran napas dicegah dengan fisioterapi dan 

diobati dengan antibiotik spektrum luas. 

 

 

2.2 Kekuatan Otot 

2.2.1 Pengertian kekuatan Otot 

 Kekuatan otot merupakan suatu otot atau grup otot yang dihaslkan untuk 

dapat melawan tahanan dengan usaha yang maksimum. Kekuatan otot merupakan 

suatu hal penting untuk setiap orang, karena kekuatan otot merupakan suatu daya 

dukung gerakan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Setelah umur 30 tahun 

manusia akan kehilangan kira-kira 3-5% jaringan otot total per dekade. Kekuatan 

otot akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya umur. Penurunan 

fungsi dan kekuatan otot akan mengakibatkan penurunan kemampuan 

mempertahankan keseimbangan tubuh (Utomo, 2016). Kekuatan otot adalah 

kemampuan otot menahan beban baik berupa beban ekternal maupun beban 

internal. 

 

2.2.2  Pengukuran kekuatan otot 

 Pengukuran kekuatan otot adalah suatu pengukuran untuk mengevaluasi 

kontraktilitas termasuk didalamnya otot dan tendon dan kemampuannya dalam 

menghasilkan suatu usaha. Pemeriksaan kekuatan otot diberikan kepada individu 

yang dicurigai atau aktual yang mengalami gangguan kekuatan otot maupun daya 

tahannya.  Pengukuran kekuatan otot dapat dilakukan dengan menggunakan 
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pengujian otot secara manual yang disebut dengan MMT (Manual Muscle 

Testing). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan otot 

mengkontraksikan kelompok otot secara voluner. 

Menurut Kozier (2009), kekuatan otot dinyatakan dengan menggunakan 

angka 0-5 yaitu : 

Tabel 1.Derajat kekuatan otot 

Skala Presentase kekuatan 

otot normal 

Karateristik 

0 0 Tidak ada gerakan otot sama sekali 

1 10 Ada kontraksi saat palpasi tetapi idak ada 

gerakan yang terlihat 

2 25 Ada gerakan tetapi tidak dapat melawan 

gravitasi 

3 50 Dapat melawan gravitasi 

4 75 Dapat bergerak melawan tahanan pemeriksa tapi 

masih lemah 

5 100 Dapat bergerak dan dapat melawan tahanan 

pemeriksa dengan kekuatan penuh 

 

 

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan otot  

Penampang melintang otot Semakin besar penampang melintang otot, 

semakin besar tenaga yang dihasilkan 

a. Kekuatan dan kekakuan jaringan penghubung  

Tenaga kontraksi tergantung pada integritas dari jaringan penghubung 

dan tendon  

b. Jumlah unit motor yang diaktifkan dan kecepatan cetusannya 
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Pada permulaan beban diberikan iperlukan rekuitmen sejumlah unit 

motor dan saat beban ditingkatkan, diperlukan lebih banyak lagi 

rekuitmen unit motor 

c. Kecepatan kontraksi 

Kecepatan  kontraksi otot berhubungan secara terbalik dengan beban 

yang diberikan pada otot. Suatu otot akan berkontraksi dengan sangat 

cepat bila berkontraksi tanpa beban dan kecepatan kontraksi akan 

menurun bila diberikan beban berat 

d. Panjang otot saat kontraksi  

Tegangan otot yang terjadi sebanding dengan sejumlah hubungan 

silang antara molekul aktin dan myosin 

e. Jenis kontraksi otot  

Kekuatan otot yang timbul tergantung pada jenis kontraksi otot yaitu 

kontraksi isotonik atau kontraksi isometrik 

f. Usia dan kebugaran fisik 

Puncak kekuatan dicapai pada umur 18-27 tahun dan menurun 

bertahap setelah itu. 

g. Hormon  

Kekutan otot pada laki-laki setelah masa pubertas dipengaruhi oleh 

hormon seks pria yaitu testoteron yang mempunyai efek anabolik yang 

salah satunya penting dalam mempertahankan masa otot jaringan 

tulang.  

 

h. Jenis kelamin 

Kekuatan otot wanita lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan otot 

laki-laki 

i. Faktor psikologis  

Subyek harus dimotivasi untuk menghasilkan kekuatan otot yang 

maksimum  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Utomo, 2016), 

latihan rentang gerak bertujuan untuk mempertahankan fleksibilitas dan 
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mobilitas sendi, mengembalikan control motoric, meningkatkan atau 

mempertahankan integritas sendi dan jaringan lunak, membantu sirkulasi 

dan nutrisi sinovial dan menurunkan pembentukan kontrakur terutama 

pada ekstremitas yang mengalami paralisis. Manfaat ini yang didapatkan 

dari latihan rentang gerak yaitu dapat memaksimalkan fungsi otot. 

Kehidupan sehari-hari mengurangi atau menghambat nyeri, mencegah 

bertambah buruknya system neuromuscular, mengurangi gejala depresi 

dan kecemasan, meningkatkan harga diri, meningkatkan citra tubuh dan 

memberikan kesenangan. 

 

2.2.4  Cara mengatasi penurunan kekuatan otot oleh keluarga 

 Menurut  American Heart Association(2013) menyebutkan bahwa 

olahraga bagi pengidap stroke meningkatkan kebugaran kardiovaskular, 

kemampuan berjalan, kekuatan otot, fleksibilitas, kesehatan mental, serta kualitas  

hidup. Beberapa gerakan latihan rentang gerak yang bisa dilakukan yaitu : 

1.Peregangan tangan  

 Peregangan sangat penting untuk mengurangi cidera dan menambah 

kelenturan.  Contohnya : pasien yang mengidap stroke disarankan untuk 

menggerakkan tangan berputar penuh setidaknya tiga kali dalam sehari. 

Kemudian, regangkan otot lebih kencang ke titik yang dirasa kurang nyaman. 

Tahan tarikan setidaknya 60 detik. 

2.Latihan keseimbangan  

 Stroke dapat merusak otak dan dapat melemahkan sistem saraf termasuk 

pengiriman  pesan dari telinga, mata, dan otot. Pesan-pesan ini berperan penting 

untuk menjaga keseimbangan. Oleh karenanya, mengidap penyakit stroke penting 

untuk melatih keseimbangan, latihan yang diperlukan yaitu : berjinjit atau berdiri 

dengan tumpuan pada bagian depan telapak kaki. Untuk tahap awal, pasien  hanya 

perlu berpegangan pada kursi, kemudian angkat kaki kanan dan gerakan secara 

menyilang ke kiri dan sebaliknya. 
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3.Latihan mengangkat bahu 

 Latihan ini penting untuk pasien stroke terutama yang kehilangan kekuatan 

atau fungsi pada lengan bagian atas. Gerakan yang dilakukan yaitu, pertama 

letakkan handuk diatas meja. Lakukan gerakan seperti mengelap meja dengan 

kedua tangan kemudian beri tekanan yang cukup pada handuk setelah itu saat 

handuk digerakkan jauh kedepan bahu otomatis akan tertarik dan meregang 

semakin jauh maka otot semakin tertarik. Selain gerakan tersebut ada juga 

gerakan berdiri pada cermin kemudian angkat salah satu sisi bahu dan putar ke 

belakang, lakukan pada sisi pundak yang lain kemudian ulangi beberapa kali 

dalam sehari. 

4.latihan kaki dengan duduk 

 Latihan kaki yang bisa dilakukan yaitu dengan cara melipat kai, kemudian 

angkat hingga tekan ke bagian perut kemudian ulangi sebanyak 10 kali selain itu 

gerakan yang bisa dilakukan yaitu dengan mengangkat kaki hingga lurus, 

gerakakan kaki menyilang dan lipat kaki namun jangan sampai menempel ke 

bagian perut, lakukan hal tersebut secara berulang-ulang. 

 

2.3 Konsep Keluarga 

2.3.1 Definisi 

 Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dimana terjadi sebuah 

interaksi antara anak dengan orang tuanya. Kata keluarga sendiri berasal dari 

bahasa sansekerta yaitu kulu dan warga atau kuluwarga yang berarti anggota 

kelompok kerabat (Padila, 2010).  

 Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di 

bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Utomo, 2014). 

 Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui 

pertalian darah, adopsi, atau perkawinan (WHO, 2012) 
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 Keluarga merupakan dua atau lebih individu yang bergabung karena suatu 

hubungan  darah, adanya perkawinan atau pengangkatan/adopsi dan mereka turut 

hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam 

peranmasing-masing aggota keluarga menciptakan serta mempertahankan suatu 

kebudayaan atau kepercayaan yang dianut(Friedman,2010) 

 Duval dalam (Harmoko,2012) menyebutkan bahwa konsep keluarga 

merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh suatu ikatan baik 

perkawinan, adopsi, ataupun kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan dan 

mempertahan kanbudaya yang umum : meningkatkan perkembangan fisik, 

mental, emosional, dan social dari tiap anggota. Keluarga merupakan aspek 

terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan 

anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan juga 

menempati posisi antara individu dan masyarakat. 

 Dari beberapa definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa keluarga 

adalah : 

a. Unit terkecil dari masyarakat 

b. Terdiri atas dua orang atau lebih 

c. Adanya ikatan perkawinan dan pertalian darah 

d. Hidup dalam satu rumah tangga 

e. Di bawah asuhan seseorang kepala rumah tangga 

f. Berinteraksi diantara semua anggota keluarga 

g. Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing 

h. Menciptakan, mempertahankan suatu kebudayaan 

2.3.2 Ciri-ciri Keluarga 

a. Menurut Robert Mac Iver dan Charles Horton dalam Dodiet (2012), 

cirri-ciri dari suatu keluarga diantaranya yaitu : 

1. Adanya suatu hubungan perkawinan 

2. Adanya suatu bentuk kelembagaan yang saling berkaitan dengan 

hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk serta dipelihara 
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3. Suatu keluarga mempunyai suatu system tata nama ( Nomen Clatur ) serta 

perhitungan suatu garis keturunan. 

4. Mempunyai fungsi ekonomi yang sengaja dibentuk oleh anggota keluarga 

yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan 

membesarkan anak. 

5. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga. 

 

b.Ciri Keluarga Indonesia (Setyoadi, 2017) 

1. Mempunyai ikatan yang sangat erat dengan dilandasi semangat gotong 

royong. 

2. Dijiwai oleh nilai kebudayaan ketimuran. 

3. Umumnya dipimpin oleh suami meskipun proses pemutusan dilakukan 

secara musyawarah. 

 

2.3.3 Fungsi Keluarga 

 Menurut Marilyn M. Friedman (2010) fungsi keluarga terbagi menjadi 5 : 

1. Fungsi Afektif 

Memfasilitasi stabilisasi kepribadian orang dewasa, memenuhi kebutuhan 

psikologis setiap anggota keluarga. 

2. Fungsi Sosialisasi 

Memfasilitasi sosialisasi primer anak yang bertujuan menjadikan anak 

sebagai anggota masyarakat yang produktif serta memberikan status pada 

anggota keluarga. 

3. Fungsi Reproduksi 

Untuk memepertahankan kontinuitas suatu keluarga selama beberapa 

generasi dan juga untuk keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat. 

4. Fungsi Ekonomi 

Menyediakan sumber ekonomi atau pendapatan yang cukup serta 

keefektifan alokasinya. 
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5. Fungsi Perawatan Kesehatan 

Menyediakan kebutuhan baik fisik-makanan, paakaian, tempat tinggal, 

perawatan kesehatan. 

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1992 PP No. 21 Tahun 1994 tertulis fungsi 

keluarga dalam delapan bentuk yaitu : 

1. Fungsi keagamaan  

a. Membina norma ajaran-ajaran sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh 

anggota keluarga. 

b. Menerjemahkan agama kedalam tingkah laku hidup sehari-hari kepada 

seluruh anggota keluarga. 

c. Memberikan contoh konkrit dalam hidup sehari-hari dalam pengalaman 

dari ajaran agama. 

d. Melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak tentang 

keagamaan yang kurang diperolehnya di sekolah atau masyarakat. 

e. Membina rasa, sikap, dan praktek kehidupan keluarga beragama 

sebagai pondasi menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. 

2. Fungsi Budaya 

a. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan 

norma-norma dan budaya masyarakatdan bangsa yang ingin 

dipertahankan. 

b. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk menyaring 

norma dan budaya asing yang tidak sesuai. 

c. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga yang anggotanya dapat 

berpartisipasi berperilaku yang baik sesuai dengan norma bangsa 

indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi. 

d. Membina budaya keluarga yang sesuai, selaras dan seimbang dengan 

budaya masyarakat atau bangsa untuk menjunjung terwujudnya norma 

keluarga kecil bahagia sejahtera 
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3. Fungsi Cinta Kasih 

a. Menumbuh kembangkan potensi kasih sayang yang telah ada antar 

anggota keluarga ke dalam simbol-simbol nyata secara optimal dan 

terus-menerus. 

b. Membina tingkah laku saling menyayangi baik antar keluarga secara 

kuantitaif dan kualitatif. 

c. Membina praktik kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan ukhrowi 

dalam keluarga secara serasi, selaras dan seimbang 

d. Membina rasa, sikap dan praktek hidup keluarga yang mampu 

memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal 

menuju keluaraga kecil bahagia sejahtera. 

4. Fungsi perlindungan  

a. Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik dari rasa tidak 

aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga. 

b. Membina keamanan keluarga baik fisik maupun psikis berbagai bentuk 

ancaman dan tantangan yang datang dari luar. 

c. Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga sebagai 

modal menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. 

5. Fungsi Reproduksi 

a. Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan reproduksi 

sehat baik bagi anggota keluaraga maupun bagi keluarga sekitarnya. 

b. Memberikan contoh pengalaman kaidah-kaidah pembentukan keluarga 

dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental. 

c. Mengamalkan kaidah-kaidah reproduksi sehat baik yang berkaitan 

dengan waktu melahirkan. Jarak antara dua anak dan jumlah ideal anak 

yang diinginkan dalam keluarga. 

d. Menegmbangkan kehidupan reproduksi sehat sebagai modal yang 

kondusif menuju keluaraga kecil sebagai sejahtera. 

6. Fungsi sosialisasi 

a. Menayadari, merencanakan fdan menciptakan lingkunagan kelurga 

sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak pertama dan utama 
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b. Menyadari, merencanakan dan menciptakan kehidupan keluaraga 

sebagai pusat tempat anak dapat mencari pemecahan dari berbagai 

konflik dan permasalahan yang dijumpainya baik dilingkungan sekolah 

maupun masyarakat. 

c. Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal yang 

diperlukan untuk meningakatkan kematangan dan kedewasaan (fisik 

dan mental), yang kurang diberikan oleh lingkungan sekolah maupun 

masyarakat. 

d. Membina peran, pendidikan dan sosialisasi yang terjadi dalam keluarga 

sehingga tidak saja bermanfaat positif bagi anak, tetapi juga bagi orang 

tua, dalam rangka perkembangan dan kematangan hidup bersama 

menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. 

7. Fungsi Ekonomi 

a. Melakukan kegiatan ekonomi baik diluar maupun di dalam lingkungan 

keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan 

kehidupan keluarga. 

b. Mengelola ekonomi keluarga sehingga terjadi keserasian, keselarasan 

dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keluarga. 

c. Mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua di luar rumah dan 

perhatiannya terhadap anggota keluarga berjalan secara serasi, selaras 

dan seimbang. 

d. Membina kegiatan dan hasil ekonomi keluarga sebagai modal untuk 

mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. 

8. Fungsi Pelestarian Lingkungan 

a. Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan internal 

keluarga. 

b. Membina kesadaran, sikap dan praktik lingkungan eksternal keluarga. 

c. Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian liangkungan yang 

serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan keluarga dengan 

lingkungan hidup masyarakat sekitarnya. 

d. Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan hidup 

sebagai pola hidup keluarga menuju keluarga kecil yang bahagia 
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sejahtera (UU No.10 Tahun 1992 PP No.21 Tahun 1994, dalam setiadi 

2008). 

 

 

Dari beberapa fungsi di atas ada 3 fungsi pokok keluarga terhadap anggota 

keluarganya, menurut (Setyoadi, 2017) adalah : 

a. Asih adalah memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan 

kepada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan 

berkembang sesuai usia dan kebutuhannya. 

b. Asuh adalah memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar 

kesehatannya selalu terpelihara, sehingga diharapkan menjadikan mereka 

anak-anak yang sehat baik fisik, mental sosial dan spiritual. 

c. Asah adalah memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga siap menjadi 

manusia dewasa yang mendiri dalam mempersiapkan masa depannya. 

 

2.3.4 Struktur Keluarga 

1. Struktur keluarga oleh (Friedman, 2010) di gambarkan sebagai berikut : 

a. Struktur Komunikasi  

Komunikasi dalam keluarga berfungsi apabila dilakukan secara jujur, 

terbuka, melibatkan emosi, konflik selesai dan hierarki kekuatan. 

Komunikasi dalam keluarga dikatakan tidak berfungsi apabila tertutup, 

adanya isu atau berita negatif tidak berfokus pada satu hal dan selalu 

mengulang isu dan pendapat sendiri. 

- Karateristik pemberi pesan : yakin dalam mengemukakan suatu 

pendapat, apa yang disampaikan jelas dan berkualitas, selalu 

menerima dan meminta timbal balik. 

- Karateristik pendengar : siap mendengarkan, memberikan umpan 

balik, melakukan validasi. 

b. Struktur Peran 

Struktur peran adalah serangkain perilaku yang diharapkan sesuai posisi 

sosial yang diberikan. Jadi, pada struktur peran bisa bersifat formal atau 
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informal. Posisi atau status adala posisi individu dalam masyarakat misal 

status sebagai istri atau suami. 

c. Struktur Kekuatan 

Struktur kekuatan adalah kemampuan dari individu untuk mengontro, 

mempengaruhi atau mengubah perilaku orang lain. Hak (lagimate 

power), ditiru (referent power), keahlian (experpower), hadiah (reward 

power), paksa (coercive power), dan efektif (efektif power). 

d. Struktur nilai dan norma 

Nilai adalah sistem ide-ide sikap keyakinan yang mengikat anggota 

keluaraga dalam budaya tertentu. Sedangkan norma adalah pola perilaku 

yang di terima pada lingkungan sosial tertentu, lingkungan keluarga, dan 

lingkungan masyarakat berdasarkan sistem nilai dalam keluarga. Budaya, 

kumpulan daripada perilaku yang dapat dipelajari, dibagi, dan ditularkan 

dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. 

2. Dalam (Setyoadi, 2017), struktur keluarga terdiri dari bermacam-macam, 

diantaranya adalah : 

a. Patrilineal : keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah 

dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur 

garis ayah. 

b. Matrilineal : keluarga sedarah yang tersiri dari sanak saudara sedarah 

dalam beberapa generasi di mana hubungan itu disusun melalui jalur 

garis ibu. 

c. Matrilokal : sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah istri. 

d. Patrilokal  : sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah suami. 

e. Keluarga kawinan : hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembina 

keluarga, adan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga 

karena adanya hubungan dengan suami atau istri.  
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2.4 Konsep Dukungan Keluarga  

2.4.1 Definisi 

 Dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang 

terdiri atas sikap, tindakan, dan yang memperhatikan. Dukungan keluarga 

yang baik pada pasien stroke menunjukkan bahwa keluarga senantiasa ikut 

berupaya dalam hal penyembuhan dan pemulihan pasien (Padila, 2010) 

 

2.4.2 Jenis Dukungan 

 Menurut (Setyoadi, 2017) menjelaskan ada empat jenis dukungan 

keluarga yaitu :  

a. Dukungan Informasional 

Dukungan Informasional merupakan tanggung jawab bersama anggota 

keluarga termasuk dalam memberikan solusi dari masalah, nasehat atau 

arahan dan memberikan informasi-informasi penting yang dibutuhkan 

pasien dalam proses penyembuhan penyakit stroke. Dukungan 

informasional bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dari penderita, 

sehingga penderita dapat berpartisipasi dalam proses penyembuhan dan 

pemulihan dirinya. 

b. Dukungan Emosional 

 Dukungan emosional meliputi bentuk dukungan keluarga dalam 

bentuk perhatian, kasih sayang, dan simpati. Adanya dukungan emosional 

kepada keluarga dapat memberikan perlindungan psikososial dan 

dukungan terhadap anggotanya. Dukungan emosional ditunjukkan 

keluarga dengan selalu mendengarkan keluhan-keluhan yang diungkapkan 

pasien, bersikap sabar dalam menghadapi pasien, menjaga perasaan agar 

tidak tersinggung, mnghibur saat pasien sedih dan mengungkapkan rasa 

sayang. 

c. Dukungan Instrumental 

 Dukungan istrumental adalah kemampuan keluarga dalam 

menjalankan fungsi perawatan kesehatan dengan baik. Fungsi perawatan 

kesehatan dapat berupa menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti makan, 
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pakaian, dan menyediakan alat dan bantuan yang memudahkan penderita 

dalam melakukan aktivitas. 

 

 

d. Dukungan Penghargaan 

   Dukungan penghargaan bertindak sebagai umpan balik terhadap apa 

yang sudah individu lakukan. Dukungan penghargaan ditunjukkan dengan 

keluarga selalu memberikan pujian apabila pasien stroke mengalami 

kemajuan, memberikan semangat dan tetap meminta pendapat kepada 

penderita atas pemecahan masalah keluarga sehingga pasien tetap merasa 

dihargai. Dukungan penghargaan juga dapat diartikan sebagai  pemberian 

motivasi, karena dengan adanya motivasi maka keinginan pasien untuk 

sembuh dan berlatih akan muncul. 

 

2.5 Hubungan dukungan keluarga dalam upaya meningkatkan kekuatan otot 

pada pasien stroke ringan 

 Stroke memberi dampak yang dapat mempengaruhi aktivitas seseorang, 

Dampak yang dapat ditimbulkan pascastroke adalah defisit neurologis karena 

kerusakan pada otak. Pasca terserang stroke akan membuat penderita 

mengalami ketergantungan pada orang lain dan membutuhkan bantuan yang 

berkesinambungan (Sustrani, Alam, & Hadibroto, 2009). 

 Gangguan fungsi akibat stroke secara langsung menyebabkan kecacatan 

fisik, peningkatan beban ekonomi, beban perawatan di keluarga, penurunan 

kualitas hidup, dan peningkatan mortalitas (Setyoadi, 2017). Seseorang yang 

menderita stroke akan semakin bergantung kepada orang lain dalam 

melakukan activities daily living  (ADL), sehingga perlu pemberian terapi. 

 Selain itu, pasien pasca stroke menjadi lebih sensitif emosinya. Emosi 

yang sensitif ini disebabkan antara lain karena faktor usia. Dukungan keluarga 

akan membantu pasien pasca stroke beradaptasi dengan perubahan fisik 

maupun psikologisnya, sehingga pasien stroke akan mempunyai koping yang 

positif terhadap penyakitnya. Apabila dukungan keluarga rendah maka pasien 

pasca stroke akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan fisik 
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maupun psikologis, akibatnya yang dapat ditimbulkan adalah penurunan 

motivasi untuk melakukan terapi ROM. Hal ini dapat disebabkan karea faktor 

instrinsik yang dapat mempengaruhi motivasi. Faktor instrinsik tersebut adala 

motivasi yang datang dari  dalam individu seperti, motivasi fisiologis 

(biologis) dan motivasi psikologis (kasih sayang, mempertahankan diri dan 

memperkuat diri). 

 Pemulihan pascastroke ditujukan untuk mengembalikan kemandirian, 

namun juga memulihkan aspek-aspek sosial. Rehabilitasi dilaksanakan pada 

saat awal seseorang terkena stroke sampai jangka panjang. Pada saat dirumah, 

keluarga berperan dalam pengembalian kemandirian misalnya dengan 

perawatan secara praktis di rumah serta latihan guna membiasakan hidup 

secara mandiri (Karunia, 2016). 

 Dalam proses dukungan keluarga, Keluarga memainkan suatu peran yang 

bersifat mendukung selama masa penyembuhan dan pemulihan pasien. 

Apabila tidak ada dukungan dari keluarga, maka keberhasilan penyembuhan 

dan pemulihan (rehabilitasi) akan sangat berkurang (Setyoadi, 2017). 

 Menurut (Karunia, 2016), dukungan keluarga juga diperlukan pada 

penentuan pelaksanaan terapi di mana terapi ini untuk mengurangi kerusakan 

fungsional, agar nantinya pasien lebih mandiri dalam melakukan ADL 

pascastroke. Dukungan keluarga akan dapat membantu proses perawatan 

pasien untuk agar penderita stroke dapat melakukan aktivitas kembali 

meskipun tidak sepenuhnya kembali normal. Adanya dukungan keluarga yang 

optimal, akan menyebabkan penderita stroke menjadi mandiri dalam 

melakukan aktivitas. 

  (Friedman & Marilyn, 2010) menyatakan bahwa keluarga bertindak 

sebagai sebuah bimbingan umpan balik, membimbing dan menengahi 

pemecahan masalah, sebagai sumber dan validator identitas anggota keluarga. 

Bentuk dukungan ini membentu individu dalam membangun harga diri dan 

kompetensi dengan lingkungan dan keluarganya. Keluarga memiliki tanggung 

jawab utama dalam perawatan pasien pasca stroke setelah pulang dari rumah 

sakit sehingga dukungan keluarga sangat bermanfaat demi kesembuhan pasien 
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dengan melakukan mobilisasi persendian dengan latihan Range Of Motion 

(ROM) di rumah. 

 Dukungan keluarga mempengaruhi motivasi penderita stroke dalam 

melakukan latihan juga berpengaruh besar dalam peningkatan kekuatan otot. 

Dalam hal ini, anggota keluarga atau pasien sendiri dapat melakukan latihan 

ROM mandiri diluar pemberi latihan dan fisioterapi. Fungsi keluarga sendiri 

dalam perawatan kesehatan anggota keluarga yang sakit dapat meneydiakan 

kebutuhan fisik. Menurut (Waode, 2010) mengemukakan bahwa keluarga 

memang seharusnya memberikan dukungan dan memperhatikan bila salah 

satu anggota keluarga terkena masalah, keluarga berusaha mengambil 

keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah anggota keluarga dan juga 

memberikan perawatan anggota keluarga yang sakit sebagai tugas keluarga. 

Dukungan keluarga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan seseorang dalam berobat atau terapi. Keluarga adalah suatu unit 

terkecil dan terdekat dengan pasien. Oleh karena itu keluarga juga sebagai 

perawat utama bagi anggota keluarga yang lain yang mengalami masalah 

kesehatan jika ada keluarga yang sakit maka keluarga lain akan memberikan 

motivasi sehingga keberhasilan rehabilitasi semakin besar (Waode, 2010). 

Dukungan yang dapat diberikan keluarga pada pasien pasca stroke dapat 

berupa mengingatkan jadwal terapi atau minum obat, menyiapkan obat yang 

harus di minum, mengantar pasien kontrol atau terapi dan mendorong pasien 

agar rutin melakukan rehabilitasi, meyakinkan pasien untuk selalu patuh 

melakukan terapi rehabilitasi, meyakinkan untuk selalu patuh melakukan 

program rehabilitasi fisik, memberikan motivasi, memberikan nasehat tentang 

hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dihindari, mendampingi dan 

memberikan perhatian ketika pasien menjalani rehabilitasi keluarga. 

 


