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Abstrak  

Cerebrovasculer Accident (CVA) adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh 

berhentinya suplai darah ke otak. Tujuan karya tulis ilmiah ini mengetahui dan mampu 

menerapkan teori kedalam praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan CVA. Dengan 

demikian perlu kiranya difikirkan tentang pola asuhan keperawatan yang tepat dan cepat agar 

pasien CVA  bisa secepatnya pulih. Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah 

mampu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien Tn. S dengan diagnosis medis CVA. Jenis 

penelitian ini deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam 

studi ini adalah satu orang pasien Cerebrovasculer Accident (CVA) yang mengalami gangguan 

rasa nyaman yaitu depresi. Keluhan yang sering dirasakan pada pasien CVA  umumnya adalah 

mobilitas dan kenyamanan. Salah satu penatalaksanaan pasien CVA yang mengalami gangguan 

rasa nyaman yaitu dengan  terapi relaksasi benson. Pemberian terapi relaksasi benson  ini 

selama 2 hari dari tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020 dengan durasi 15 

menit terbukti mampu mengatasi gangguan  rasa nyaman didapatkan hasil score kuisoner 

depresi menggunakan skala DASS sebelum tindakan yaitu 25 (berat) setelah tindakan yaitu 15 

(sedang).  

Kata kunci : Asuahan keperawatan CVA, depresi, relaksasi, relaksasi benson 
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Abstract 

A stroke or Cerebro Vascular Accident is a loss of brain function caused by stopping the blood 

supply to the brain. The purpose of this scientific paper is to comperehend  and apply theory to 

the practice of nursing care for clients  CVA. Thus it is necessary to think about proper and 

rapid nursing care patterns so that CVA patients can recover as soon as possible. The general 

pupose of writing  scientific paper is to be able to apply nursing care to Mr. S with a medical 

diagnosis of  CVA. This type of research was descriptive with a case study approach. The 

subjects was a study Cerebrovasculer Accident (CVA) patient who experienced a discomfort 

(depression). Common complaints in CVA patients are mobility and comfort. One of the CVA 

patients managements with pain was Benson relaxation therapy. The Provision of Benson's 

relaxation therapy for two days with a duration of 15 minutes was proven to be able to 

overwhelm the disscruption of comfort. The result of the DASS scale depression questionnaire 

before the action was 25 (severe) and after the performance was 15 (moderate). 

 

Keywords: Nursing Care CVA, depression, realaxation, benson relaxation. 



PENDAHULUAN 

Cerebrovasculer Accident (CVA) 

masih menjadi penyebab utama kematian 

dan sumber kecacatan di seluruh dunia. 

Penderita CVA membutuhkan pengobatan 

dan rehabilitasi dalam jangka waktu yang 

lama, serta proses pengobatan rehabilitasi 

memerlukan biaya untuk pengobatan yang 

tidak sedikit (Iroth, Ahmad & Pinzon, 

2017). Cerebrovasculer Accident (CVA) 

atau stroke merupakan hilangnya fungsi 

otak secara cepat yang diakibatkan oleh 

berhentinya supali darah ke bagian otak. 

Hal ini dapat terjadi karena iskemia 

(berkurangngnya aliran darah) karena 

adanya penyumbatan (thrombosis, arterial 

embolisme) atau terdapatya perdarahan 

(Sims & Muyderman, 2009). American 

Heart Association (AHA) menyebutkan 

bahwa setiap 45 menit ada satu orang 

Amerika yang terkena serangan 

Cerebrovasculer Accident. Penyakit ini 

menduduki peringkat ke-3 setelah penyakit 

jantung dan kanker (Sikawin, 2013). 

Prevalensi CVA di Indonesia 

sebanyak 10,9%, prevalensi tertinggi 

ditemukan di Kalimantan Timur (14,7%), 

dan terendah di Papua (4,1%) dari survey 

yang dilakukan pada 18 provinsi. Kasus 

CVA di Jawa Tengah sebesar 11,3% dan 

menjadi masalah urutan pertama, 

sedangkan prevalensi CVA antara laki-laki 

dan perempuan hampir sama. Dan 

masyarakat yang hidup pada daerah 

perkotaan angka kejadian CVA lebih 

tinggi yaitu 12,6% dibandingkan 

masyarakat yang hidup pada daerah 

pedesaan 8,8% (Riskesdas, 2018). 

Surakarta tahun 2016 sebanyak 4.887  

 

kasus. Data dari RSUD dr. Moewardi pada 

tahun 2017 prevalensi kejadian stroke 

sebanyak 338 kasus stroke hemoragik dan 

863 kasus stroke non hemoragik (Dinkes 

Surakarta, 2017). 

Pasien CVA selain mengalami 

permasalahan secara fisik, juga disertai 

dengan masalah psikologis yaitu depresi 

dikarenakan penderita sering merasa tidak 

berharga dan tidak berguna lagi, 

kehilangan minat, terganggunya aktivitas 

juga produktivitas menurun (Kurniawan & 

Khomarun, 2015). Orang yang mengalami 

CVA atau stroke dapat menyebabkan 

hilangnya hubungan, kemandirian, 

pekerjaan, penghasilan, mobilitas, 

fleksibilitas serta peran, hal tersebut yang 

dapat memicu timbulnya depresi pada 

pasien pasca CVA atau stroke. Depresi 

pada pasien CVA ini jika tidak ditangani 

dapat menyulitkan untuk mengelola 

perawatannya dikarenakan dapat 

mengalami kesulitan konsentrasi, tetap 

termotivasi, menepati janji, tetap 

berpegang pada rencana perawatan, 

ingatan, kesulitan mengendalikan emosi, 

kelelahan dan juga perasaan yang baik 

(Ainnur, 2019). 

Penatalaksanaan depresi pasien CVA 

selain dengan penggunaan terapi 

farmakologi seperti penggunaan 

antidepresan, depresi juga dapat dikurangi 

dengan melakukan relaksasi (Murtisari, 

dkk, 2014). Beberapa macam bentuk 

relaksasi untuk depresi pasien dengan 

penyakit kronis seperti CVA atau stroke 

yang sudah ada adalah relaksasi nafas 

dalam, distraksi, guided imagery, relaksasi 



progresif dan relaksasi benson (Ismonah & 

Supriyadi, 2014). 

Relaksasi Benson merupakan 

intervensi keperawatan komplementer 

dengan mengatur nafas, melemaskan 

semua otot dan konsentrasi, serta 

mengucapkan kata-kata spiritual. Relaksasi 

ini selain mendapatkan manfaat dari  

relaksasi itu sendiri juga mendapat 

manfaat dari penggunaan keyakinan 

seperti menambah keimanan dan 

kemungkinan akan mendapat pengalaman 

dengan metode biaya efektif, tidak 

memerlukan alat khusus dan mudah 

diterapkan oleh pasien sendiri (Mulianda, 

2019). 

Penilitian Dwi & Ainnur (2019), 

bahwa penggunaan rutin respon relaksasi 

dapat membantu mencegah atau 

mengurangi kecemasan, depresi, 

hipertensi, stroke, serangan jantung dan 

semua bentuk rasa sakit. Hasil penilitian 

relaksasi yang mendukung pada pasien 

depresi pasca stroke bahwa meditasi 

bersama dengan manajemen konvensional 

lebih efektif sehingga lebih signifikan, 

dibandingkan fisioterapi umum saja di 

manajemen CVA atau stroke.  

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penilitian ini adalah diskriptif 

dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Alat ukur yang digunakan 

dalam penilitian ini menggunakan skala 

DASS untuk mengukur tingkat depresi 

sebelum tindakan dan sesudah tindakan. 

Sebelum dilakukan tindakan, subjek 

dilakukan pengukuran awal (pre test) 

untuk menentukan nilai awal tingkat 

depresi, kemudian dilakukan intervensi 

dengan memberikan terapi terapi relaksasi 

benson. Pengukuran selanjutnya (post test) 

dilakukan pada hari kedua setelah  

intervensi dilakukan untuk menentukan 

pengaruh terapi terhadap penuruan tingkat 

depresi pada pasien CVA. Pengambilan 

data dilakukan selama 2 hari, mulai 

tanggal 25 Februari - 27 Februari 2019. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 

metode yaitu wawancara dan observasi. 

Dokumen yang diperlukan pada pasien 

CVA yaitu pemeriksaan penunjang. Terapi 

relaksasi benson diberikan satu kali sehari 

selama 15 menit dalam 2 hari pelaksanaan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Terapi relaksasi benson merupakan 

terapi yang efektif untuk menurunkan 

tingkat depresi pada pasien CVA yang 

mengalami gangguan rasa nyaman. 

Berikut hasil penelitian dari terapi 

relaksasi benson : Evaluasi tindakan telah 

dilakukan selama 2 hari berturut-turut. 

Hari pertama Selasa, 25 Februari 2020, 

sebelumnya pasien mengatakan dirinya 

lemah, tidak berguna, merasa malu, skala 

DASS yang didapatkan sebelum tindakan 

hari pertama 26. 

Setelah diberikan terapi pasien 

mengatakan sedikit lega dan merasa 

sedikit tenang. Hari kedua Rabu, 26 

Februari 2020 pasien menunjukkan 

perkembangan yang baik yaitu pasien 

mengalami penurunan tingkat depresi dari 

skala DASS 26 (berat) menjadi 15 

(sedang). Evaluasi keperawatan didapatkan 

hasil subjektifnya pasien mengatakan tidak 

ada semangat, lemah, lesu dan merasa 

malu serta tidak nyaman . Data objektifnya 

pasien tampak lesu dan murung. Hasil 

setelah dilakukan pemberian terapi 

relaksasi benson, tingkat depresi menurun 

dari skala 25 menjadi 16 serta pasien 

mengatakan sudah lebih lega, serta sudah 

dapat menerima kondisi dirinya, pasien 

juga mengatakan sudah dapat mengontrol 

diri dan optimis akan sembuh. 



Hasil penelitian menujukkan bahwa 

ada pengaruh pemberian terapi relaksasi 

benson terhadap penyembuhan penyakit 

CVA. Pelaksanaan terhadap pemberian 

terapi relaksasi benson terbukti dapat 

menurunkan tingkat depresi pada pasien 

CVA (Dwi & Ainnur, 2019). Data yang 

telah didapatkan maka dapat disimpulkan 

bahwa masalah gangguan rasa nyaman 

pada pasien sudah teratasi sebagian sesuai 

kriteria hasil yang diharapkan yaitu adanya 

peningkatan status kenyamanan. 

 

PEMBAHASAN 

Relaksasi Benson adalah relaksasi 

yang dikembangkan dari metode relaksasi 

pernafasan yang didalamnya memasukkan 

faktor keyakinan sehingga pasien dapat 

dibantu untuk mencapai kondisi 

kesejahteraan dan kesehatan yang lebih 

baik (Aryana & Novitasari, 2013). 

Penelitian yang dilakukan Novitasari, dkk 

(2014), yang dilakukan sebelumnya 

menyatakan tentang pengaruh teknik 

relaksasi benson terhadap stress kerja 

didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh 

relaksasi benson terhadap stress pekerja. 

Relaksasi benson dapat mempengaruhi 

suasana hati menjadi rileks dan nyaman 

dikarenakan oksigen di otak tercukupi. 

Perasaan rileks atau tenang akan 

diteruskan ke hipotalamus untuk 

menghasilakan Rotricotoprin Releasing 

Factor (CRF). CRF dapat meningkat 

sehingga seseorang dapat menahan emosi 

negative seperti marah, depresi dan 

kecemasan (Aryana, 2013). 

Terapi ROM sangat berperan penting 

dalam meningkatkan status kenyaman 

untuk menurunkan tingkat depresi pada 

pasien CVA. Jika terapi relaksasi benson 

tidak dilakukan akan berdampak pada 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman yang 

terganggu karena terdapat gangguan pada 

status kenyamanan akibat dari depresi, 

gangguan mood sehingga kesulitan dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari dan control 

diri.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai pengaruh terapi 

relaksasi benson terhadap penurunan 

tingkat depresi pada pasien CVA di ruang 

Unit Stroke Anggrek 2 RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terapi relaksasi benson 

berpengaruh terhadap penurunan tingkat 

depresi yang pada awalnya dengan nilai 

skala DASS 25 (berat) mengalami 

penurunan setelah dilakukan tindakan 

dengan nilai derajat tingkat depresi status 

kenyaman menjadi 15 (sedang) 

 

SARAN 

Hasil studi kasus ini dapat digunakan 

untuk pengembangan ilmu keperawatan 

mengenai intervensi non farmakologi 

berupa terapi relaksasi benson untuk 

peningkatan status kenyamanan pada 

pasien CVA yang mengalami gangguan 

rasa nyaman berupa depresi. 
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