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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Konsep Stroke 

2.1.1 Definisi Stroke 

Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak 

terputus atau gangguan fungsi otak akibat penyumbatan atau pecahnya 

pembuluh darah sehingga terjadi kematian sel-sel pada sebagian area di 

otak. Akibatnya nutrisi dan oksigen yang di butuhkan otak tidak terpenuhi 

dengan baik. Otak dapat berfungsi dengan baik jika pasokan oksigen dan 

nutrisi yang disediakan darah mengalir dengan baik. Jika pasokan darah 

terhambat, otak akan rusak, bahkan dapat menyebabkan kematian (Anies, 

2018). 

Stroke atau Cerebro Vascular Accident (CVA) adalah kehilangan 

fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak, 

di mana secara mendadak (dalam beberapa detik) atau secara cepat (dalam 

beberapa jam) timbul gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah fokal 

yang terganggu, yang dapat mengakibatkan kematian dan penyebab utama 

kecacatan (Alchuriyah & Wahjuni, 2016). 

 

2.1.2 Klasifikasi Stroke 

Stroke dapat diklasifikasikan menurut patologi dan gejala kliniknya, yaitu: 

a. Stroke Non Haemohragi (CVA Infark) 

Dapat berupa iskemia atau emboli dan trombosis serebral. Aliran darah 

ke otak terhenti karena aterosklerosis atau bekuan darah yang 

menyumbat suatu pembuluh darah. Penyumbatan bisa terjadi di 

sepanjang jalur arteri yang menuju ke otak. Biasanya terjadi saat setelah 
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lama beristirahat, baru bangun tidur atau di pagi hari. Tidak terjadi 

perdarahan namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia dan 

edema sekunder. Kesadaran umumnya baik. 

b. Stroke Haemorhagik 

Stroke hemoragik adalah aneurisma otak yang pecah atau kebocoran 

pembuluh darah yang melemah. Darah tumpah ke atau di sekitar otak 

dan menciptakan pembengkakan dan tekanan, merusak sel dan jaringan 

di otak. 

Menurut perjalanan penyakit atau stadiumnya, terdiri dari: 

1) TIA (Trans Iskemik Attack) 

Gangguan neurologis setempat yang terjadi selama beberapa menit sampai 

beberapa jam saja. Gejala yang timbul akan hilang dengan spontan dan 

sempurna dalam waktu 24 jam. 

2) Stroke Involusi 

Stroke yang terjadi masih terus berkembang dimana gangguan neurologis 

terlihat semakin berat dan bertambah buruk. Proses dapat berjalan 24 jam 

atau beberapa hari. 

3) Stroke Komplit 

Gangguan neurologi yang timbul sudah menetap atau permanen. Stroke 

komplitdapat diawali oleh serangan TIA berulang (Wijaya & Putri, 2013). 

 

2.1.3 Patofisiologi Stroke 

Otak sangat memerlukan oksigen, sehingga jika aliran darah ke setiap 

bagian otak terhambat karena trombus dan embolus maka akan terjadi 

kekurangan oksigen ke jaringan otak. Kekurangan oksigen selama 1 menit 

dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan jika berlangsung lebih lama 

akan menyebabkan nekrosis mikroskopik neuron-neuron. Area nekrotik 

kemudian disebut infark. Kekurangan oksigen pada awalnya mungkin akibat 
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iskemia mum (karena henti jantung atau hipotensi) atau hipoksia akibat 

proses anemia dan kesukaran untuk bernafas (Wijaya & Putri, 2013). 

Stroke karena embolus merupakan akibat dari pembekuan darah, 

plaque, dan ateroma fragmen lemak. Pada stroke trombosis atau metabolik 

otak mengalami iskemia. Stroke dapat meluas setelah serangan pertama 

sehingga dapat menyebabkan edema serebral dan peningkatan tekanan 

intrakranial (TIK) dan kematian pada area yang luas. Gangguan pasokan 

aliran darah otak dapat terjadi dimana saja di dalam arteri-arteri yang 

membentuk sirkulasi Willisi diantaranya arteri karotis interna dan system 

vertebrobasilar dan semua cabang-cabangnya. Secara umum, jika aliran 

darah ke jaringan otak terputus selama 15 sampai 20 menit akan terjadi 

infark atau kematian jaringan (Wijaya & Putri, 2013). 

 

2.1.4 Tanda dan Gejala Stroke 

Tanda-tanda dan gejala utama serangan stroke adalah sebagai berikut: 

1. Kehilangan Motorik 

a. Hemiplegia merupakam paralisis atau kelumpuhan pada salah satu 

sisi tubuh. 

b. Hemiparesis merupakan kelemahan pada salah satu sisi tubuh. 

c. Menurunnya tonus otot. 

2. Kehilangan komunikasi 

a. Disartria yaitu kesulitan berbicara dan sulit dimengerti disebabkan 

oleh paralisi otot. 

b. Disfasia atau afasia yaitu kehilangan bicara terutama ekspresif / 

represif. 

c. Apraksia yaitu ketidakmampuan untuk melakukan tindakan yang 

dipelajari sebelumnya. 
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3. Gangguan persepsi 

a. Homonimus hemianopsia yaitu kehilangan setengah lapang 

pandang dimana sisi visual yang terkena berkaitan dengan sisi 

tubuh yang paralisis. 

b. Amorfosintesis yaitu keadaan dimana cenderung berpaling dari sisi 

tubuh yang sakit dan mengabaikan sisi/ruang yang sakit tersebut. 

c. Gangguan hubungan visual spasia yaitu gangguan dalam 

mendapatkan hubungan dua atau lebih objek dalam area spasial. 

d. Kehilangan sensori antara lain tidak mampu merasakan posisi atau 

gerakan bagian tubuh (kehilangan proprioseptik) sulit 

menginterpretasikan stimulasi visual (Wijaya & Putri, 2013). 

 

 

2.1.5 Faktor Risiko Stroke 

1. Faktor Risiko Medis 

a. Hipertensi 

Hipertensi biasa disebut sebagai penyakit darah tinggi yang 

ditandai dengan peningkatan tekanan darah di atas normal. 

Tekanan darah seseorang yang sehat berkisar 120/80 mmHg. 

Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di 

jantung, ginjal, dan mata. Jika kerusakan terjadi pada otak maka 

akan menyebabkan pendarahan di otak yang dapat memicu 

terjadinya stroke. (Ridwan, 2017) 

b. Penyakit Jantung 

Seseorang yang menderita penyakit jantung koroner akan 

menyebabkan terjadinya penyempitan dan penyumbatan pembuluh 

arteri koroner yang di akibatkan oleh zat lemak seperti 

kolesteroldan trigliserida yang menumpuk pada lapisan terdalam 

endothelium dari pembuluh nadi. Jika kondisi ini terus terjadi maka 

jantung akan kekurangan suplai oksigen dan nutrien sehingga 

jantung tidak bisa memompa darah secara optimal yang dapat 
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mengakibatkan sel-sel otak tidak mendapatkan suplai oksigen 

dengan baik yang bisa menimbulkan terjadinya stroke. (Ridwan, 

2017) 

c. Diabetes Mellitus 

Sesorang menderita diabetes mellitus apabila kadar glukosa plasma 

puasa lebih tinggi dari 126mg% dan diperiksa pada dua waktu 

yang berbeda. Diabetes mellitus meningkatkan risiko stroke 

sebanyak 1-3 kali lipat dibandingkan dengan orang yang tidak 

mengalami diabetes mellitus. (Yulianto, 2011) 

Menurut Prof. Dr. Sidartawan Soegondo, seseorang yang 

menderita diabetes mellitus sewaktu-waktu darahnya dapat 

membeku atau mengkrisltal sehingga mengganggu jalannya aliran 

darah ke fungsi-fungsi penting jaringan tubuh, seperti jantung dan 

otak. Kondisi ini dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung. 

(Ridwan, 2017) 

2. Faktor Risiko Perilaku 

a. Merokok 

Kandungan nikotin dalam rokok dapat mengganggu sistem saraf 

simpatis dan kinerja otak yang memicu peningkatan kebutuhan 

oksigen. Kondisi ini dapat meningkatkan frekuensi denyut jantung, 

tekanan darah, dan gangguan irama jantung. Nikotin juga dapat 

mengaktifkan trombosit darah yang menyebabkan timbulnya 

adhesi trombosit (pengumpalan) ke dinding pembuluh darah. 

Pengggumpalan pembuluh darah inilah yang dapat memicu 

timbulnya stroke. (Ridwan, 2017) 

Pada pasien perokok, yang diakibatkan stroke jauh lebuh parah 

karena dinding bagian dalam (endothelial) pada sistem pembuluh 

darah otak (serebrovaskular) menjadi lemah sehingga 

menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi pada otak sebagai 

akibat jika terjadi stroke tahap kedua. (Yulianto, 2011) 
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b. Stres  

Hormon stres diproduksi oleh ginjal sehingga memiliki hubungan 

erat dengan pengendalian kondisi tubuh, yaitu pengendalian kadar 

gula darah. Hormon stres disebut kortisol yang berfungsi 

mengubah lemak menjadi gula. Seseorang yang mengalami stres 

dapat meningkatkan kadar acetylcholine, yaitu suatu ester asam 

asetat dari kolin sebagai neurotransmitter yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan dari satu sel saraf ke sel saraf lain. Selain 

acetylcholine terdapat vasopressin yaitu suatu senyawa kimia 

dimana jika konsentrasinya tinggi dapat menurunkan daya tahan 

tubuh dan dapat menimbulkan penyakit kanker. (Ridwan, 2017) 

c. Kurang Olahraga  

Olah raga secara teratur dapat mencegah timbulnya penyakit 

berbahaya. Kerja jantung yang terpelihara dengan baik dapat 

membuat sel-sel otak mendapatkan suplai oksigen dengan baik 

sehingga sel-sel otak terhindar dari stroke. (Ridwan, 2017) 

 

2.1.6 Komplikasi Stroke 

Menurut (Batticaca, 2012), komplikasi stroke dibagi menjadi 3 kondisi 

berdasarkan jangka waktu pasien terkena stroke, yaitu: 

1. Dini (0-48 Jam Pertama) 

Komplikasi yang dapat munul adalah edema serebri yang 

menyebabkan defisit neurologis cenderung memberat dan dapat 

meningkatkan TIK, herniasi dan akhirnya menimbulkan kematian. 

Infark miokard adalah penyebab kematian mendadak pada stroke 

stadium awal. 

2. Jangka Pendek (1-14 hari) 

Dapat menimbulkan komplikasi yaitu pneumonia akibat immobilisasi 

lama, infark miokard, emboli paru cenderung terjadi pada 7-14 hari 

pasca stroke, sering terjadi ketika penderita mulai mobilisasi. 
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3. Jangka Panjang (Lebih dari 14 hari) 

Komplikasi yang dapat muncul adalah stroke rekuren, infark miokard, 

gangguan vaskuler lain: penyakit vaskuler paru. 

 

2.2    Konsep Activity Daily Living (ADL) 

2.2.1 Pengertian Activity Daily Living (ADL) 

 Activity Daily Living (ADL) adalah kegiatan melakukan pekerjaan 

rutin sehari-hari dan merupakan aktivitas pokok bagi perawatan diri. ADL 

merupakan salah satu tolak ukur untuk mengukur atau menilai kapasitas 

fungsional seseorang dengan menanyakan atau mengobservasi aktivitas 

kehidupan sehari-hari (Wulandari, 2014) 

 

2.2.2 Macam-macam Activity Daily Living (ADL) 

Berdasarkan Katz Index of Independence in Activities Daily Living 

(2012), ada 6 hal yang dinilai dalam Activity Daily Living (ADL)  yaitu , 

Mandi (Bathing), Berpakaian (Dressing), Pergi Ketoilet (Toiletting), 

Berpindah (Transferring),  Mengontrol defekasi dan berkemih (Continence), 

Makan dan mengambil makan (Feeding) 

a. Mandi (Bathing) 

Dinilai dari kemampuan pasien menggosok atau membersihkan 

seluruh badannya sendiri, baik mandi dengan pancuran (shower) atau 

dengan cara masuk dan keluar sendiri dari bath tub. Dikatakan mandiri 

(independen) jika tidak menerima bantuan atau hanya menerima 

bantuan pada satu bagian tubuh. Dikatakan dependen apabila pasien 

memerlukan bantuan mandi lebih dari satu bagian tubuh atau pasien 

tidak dimandikan. 

b. Berpakaian (Dressing) 

Dikatakan mandiri (independen) apabila mampu mengambil sendiri 

pakaian dalam lemari, mampu mengenakan bajunya sendiri dan 

memasang kancing atau resleting, kecuali mengikat tali sepatu. 
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Dikatakan dependen jika menerima bantuan dalam memakai baju atau 

membiarkan sebagian tetap tidak berpakaian. 

c. Pergi Ke Toilet (Toiletting) 

Dikatakan independen apabila mampu ke toilet sendiri, beranjak dari 

kloset, merapikan pakaian sendiri, membersihkan organ eskresi sendiri 

dan bila menggunakan bad pan hanya digunakan saat malam hari. 

Dikatakan dependen jika memerlukan bantuan ke toilet, membersihkan 

diri, dan merapikan pakaian setelah eliminasi atau tidak ke toilet untuk 

proses eliminasi.  

d. Berpindah (Transferring) 

Dikatakan independen apabila berpindah ke dan dari tempat tidur 

seperti berpindah ke dan dari kursi tanpa bantuan (mungkin 

meenggunakan alat/objek seperti tempat atau alat bantu jalan). 

Dikatakan dependen apabila selalu memerlukan bantuan atau tidak 

mampu melakukan satu/lebih kegiatan transfering. 

e. Mengontrol defekasi dan berkemih (Continence) 

Dikatakan independen apabila mampu mengontrol atau membuang 

urin dan defekasi sendiri. Sebaliknya dikatakan dependen apabila salah 

satu atau keduanya memerlukan enema atau kateter. 

f. Makan dan mengambil makanan (Feeding) 

Dikatakan independen apabila mampu menyuap makanan sendiri, 

mengambil dari piring. Tidak termasuk memotong daging dan 

mengoleskan selai/mentega ke roti.  Keadaan sebaliknya tergolong 

dependen. (Mia, 2018) 

 

2.2.3 ADL Pada Pasien Stroke 

Stroke dapat menimbulkan kecacatan bagi penderitanya, salah 

satunya adalah ketidakmampuan perawatan diri akibat kelemahan pada 

ekstremitas dan penurunan fungsi mobilitas yang dapat menghambat 

pemenuhan Activity Daily Living (ADL). Beberapa aktivitas yang 

memerlukan bantuan orang lain pada penderita stroke meliputi kebersihan 
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diri, mandi, toilet, menaiki tangga, memakai pakaian, mengontrol BAK, 

berpindah tempat, dan berpindah dari kursi ke tempat tidur. (Siti Fathimah, 

2014) 

Aktivitas sehari-hari pada pasien stroke harus dilakukan sedini 

mungkin untuk mengembalikan fungsi tubuh, meningkatkan kebugaran, dan 

kemandirian diri. Semakin banyak latihan melakukan aktivitas sehari-hari 

seperti buang air, mandi, berhias, dan berpakaian secara mandiri atau 

dengan sedikit bantuan, maka akan semakin meningkatkan kemandirian dan 

kebugaran tubuh pasien. Selain itu juga dapat meningkatkan harga diri 

karena mampu memenuhi kebutuhan sendiri. (Dharma, 2018) 

 

2.3    Konsep Motivasi 

2.3.1 Definisi Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau alasan. 

Motif merupakan dorongan untuk bertindak atau suatu tenaga dalam diri 

manusia yang menyebabkan manusia bertindak dan melakukan sesuatu. 

Motivasi juga bisa dikatakan sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan. 

Tingkat kemauan (motivasi) setiap orang berbeda-beda karena alasan 

(motif) yang berkaitan dengan kebutuhan untuk kegiatan yang sama 

berbeda-beda. Motivasi berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan, 

semakin besar kebutuhan, semakin besar pula dorongan dalam diri 

seseorang untuk melakukan sesuatu (Donsu, 2017) 

Secara umum motivasi digolongkan menjadi dua jenis yaitu motivasi 

positif dan motivasi negatif. Motivasi positif merupakan dorongan atau niat 

untuk mendapatkan sesuatu yang positif atau baik sedangkan motivasi 

negatif merupakan dorongan atau niat yang didasari oleh keinginan yang 

negatif atau tidak baik (Donsu, 2017). 
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2.3.2 Teori Motivasi 

Abraham maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua 

manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan 

yang berbentuk piramid yang dikenal dengan sebutan Hierarki Maslow. 5 

Hierarki Maslow tersebut diantaranya adalah: 

a. Kebutuhan fisiologis 

Kebutuhan yang harus dipuaskan untuk dapat tetap hidup termasuk 

makanan, perumahan, pakaian, udara untuk bernafas, dan sebagainya. 

Apabila kebutuhan fisiologi ini belum terpenuhi sepenuhnya, 

kebutuhan lain tidak akan memotivasi manusia. 

b. Kebutuhan rasa aman 

Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan akan 

kebebasan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan 

dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. 

c. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (sosial) 

Kebutuhan rasa cinta dan memiliki merupakan bagian dari kebutuhan 

sosial seperti kebutuhan teman, interaksi, dicintai, dan mencintai, serta 

diterima dalam pergaulan kelompok dan masyarakat lingkungannya. 

d. Kebutuhan akan penghargaan  

Kebutuhan akan penghargaan adalah kebutuhan akan pengakuan dan 

penghargaan dari orang lain, kelompok, dan masyarakat 

lingkungannya. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan aktualisasi meliputi kebutuhan kognitif, mengetahui, 

memahami, dan menjelajahi kebutuhan estetik, keserasian,keteraturan, 

dan keindahan, mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. 

Hal ini dilakukan dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, 

dan potensi optimal untuk mencapai prestasi yang sangat memuaskan 

dan luar biasa (Donsu, 2017). 
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2.3.3 Fungsi Motivasi 

Menurut Sariman (2007) fungsi motivasi ada tiga, yaitu pertama, 

mendorong manusia untuk berbuat dimana motivasi dalam hal ini 

merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan. Kedua, 

menentukan arah perbuatan yaitu kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Ketiga, sebagai seleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak berguna bagi tujuan tersebut (Donsu, 2017). 

 

2.3.4 Motivasi Pada Pasien Stroke 

Motivasi merupakan suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri 

seseorang dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. 

Penderita stroke umumnya memiliki motivasi dan kepercayaan diri yang 

rendah karena keterbatasan mereka dalam melakukan aktivitas kebutuhan 

sehari-hari seperti mandi, berpindah tempat, dan berjalan. Mereka merasa 

tidak berguna dan kadang-kadang merasa tidak mempunyai arti apa-apa. 

Penderita stroke kebanyakan mengalami depresi mental pada waktu 

pertama kali terkena, mereka merasa rendah diri dan menutup diri dari 

lingkungan masyarakat. Hal ini akan menambah beban kejiwaan pada 

penderita stroke tersebut. (Yueniawati, 2015) 
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