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Abstrak  

 

Stroke merupakan masalah kesehatan yang utama bagi masyarakat modern saat ini. 

Dampak yang ditimbulkan dari stroke antara lain kelumpuhan, gangguan 

berkomunikasi, perubahan mental, nyeri, gangguan emosi, kesulitan mengunyah atau 

menelan makanan, hilangnya indra perasa, gangguan tidur. Bila stroke mengenai nervus 

(VII) fasialis maka akan mengakibatkan gangguan pada otot wajah. Latihan Mirror 

Therapy of the face merupakan kombinasi dari mirror therapy  dan senam wajah. 

Tujuan umum untuk melaksanakan asuhan keperawatan pasien stroke hemoragik dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan. Latihan otot wajah merupakan terapi 

khusus yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kesimetrisan wajah. Jenis penelitian 

ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Subjek pada studi kasus 

ini adalah pasien stroke hemoragik dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan 

salah satunya dilakukan tindakan pemberian Latihan Mirror Therapy of The Face 

selama 7 hari pada pasien yang mengalami resiko atau gangguan pada kekuatan otot 

wajah. Diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada pemenuhan kebutuhan aktivitas 

dan latihan pada pasien stroke hemoragik adalah gangguan citra tubuh berhbungan 

dengan perubahan fungsi tubuh. Pasien mengalami kelemahan pada wajah sebelah 

kanan, wajah tidak simetris mulut miring ke kanan, pasien tidak percaya diri, dan pasien 

menutupi wajahya. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Mirror 

Therapy of The Face dapat meningkatkan kekuatan otot wajah pada pasien stroke. 

 

Kata kunci: aktivitas dan latihan, stroke hemoragik, mirror therapy of the face. 
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PENDAHULUAN 

Stroke merupakan masalah 

kesehatan yang utama bagi masyarakat 

modern saat ini. Dewasa ini, stroke 

semakin menjadi masalah serius yang 

dihadapi hampir diseluruh dunia. Hal 

tersebut karena serangan stroke yang 

terjadi secara mendadak dapat 

mengakibatkan kematian, kecacatan 

fisik dan mental baik pada usia 

produktif maupun usia lanjut (Junaidi, 

2011). Stroke didefinisikan sebagai 

gangguan fungsi sistem saraf yang 

terjadi secara mendadak dan disebabkan 

oleh gangguan pembuluh darah di otak 

(Pinzon, 2010). 

 Prevalensi stroke di dunia 

didapatkan 15 juta orang setiap 

tahunnya, Amerika Serikat menduduki 

peringkat ketiga setelah India dan Cina 

(World Health Organization, 2014; 

American Heart Association, 2014). 

Menurut data dari Riskesdas (2018) 

sebanyak 10,9 % per 1000 penduduk 

Indonesia mengalami stroke per 2018. 

Kasus stroke tertinggi terdapat di 

Provinsi Kalimantan Timur (14,7%) 

terendah di Provinsi Papua (4,1%), 

sedangkan Provinsi Jawa Tengah 

sebesar 11,5%.  

 Beberapa faktor resiko yang dapat 

menyebabkan serangan stroke adalah 

tingkat kolesterol yang tinggi, obesitas, 

dan diabetes. Pola hidup yang kurang 

sehat seperti kurang berolahraga, sering 

makan junk food, atau stress karena 

pekerjaan juga akan meingkatkan factor 

resiko terkena stroke (Sofwan, 2013).  

 Dampak yang ditimbulkan dari 

stroke antara lain kelumpuhan, 

gangguan berkomunikasi, perubahan 

mental, nyeri, gangguan emosi, 

kesulitan mengunyah/menelan 

makanan, hilangnya indra perasa, 

gangguan tidur (Lingga, 2013). Bila 

stroke mengenai nervus (VII) fasialis 

maka akan mengakibatkan gangguan 

pada otot wajah. Paralisa supranuklea, 

gangguan yang paling sering terjadi di 

kapsula interna yang disebabkan infark, 

serebri media atau sumbatan arteri 

karotis, perdarahan dan sebagainya 

(Satyanegara, 2014). 

 Latihan Mirror Therapy of the face 

merupakan kombinasi dari mirror 

therapy  dan senam wajah. Latihan 

Mirror Therapy adalah bentuk 

rehabilitasi atau latihan yang melatih 

dan mengandalkan bayangan atau 

imanjinasi motorik pasien, dimana 

cermin memberikan stimulasi visual 

kepada otak melalui observasi dari 

pergerakan tubuh yang akan cenderung 

ditiru seperti cermin oleh bagian tubuh 



yang mengalami gangguan (Heriyanto, 

2015). Gerakan yang digunakan dalam 

mirror therapy of the face yaitu berupa 

gerakan senam wajah. Senam wajah 

merupakan gerakan yang dilakukan oleh 

bagian-bagian wajah tertentu seperti 

bibir, hidung, pipi.  

 Tujuan umum untuk melaksanakan 

asuhan keperawatan pasien stroke 

hemoragik dalam pemenuhan 

kebutuhan aktivitas dan latihan.  

 

METODE 

 Studi kasus adalah suatu 

serangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara intensif, terinci, dan mendalam 

tentang suatu program, peristiwa dan 

aktivitas baik pada tingkat perorangan, 

sekelompok orang, keluarga untuk 

memperoleh pengetahuan mendalam 

tentang peristiwa tersebut (Rahardjo, 

2017). Studi kasus ini adalah studi 

kasus untuk mengeksplorasi masalah 

ashuhan keperawatan pada pasien stroke 

hemoragik dalam pemenuhan 

kebutuhan aktivitas dan latihan.  

Pada studi kasus ini, subjek 

penelitian yang diteliti sebanyak 1 

subjek dengan kriteria pasien diagnosa 

medis stroke hemoragik.  

Fokus studi identik dengan variable 

penelitian yaitu perilaku atau 

karakteristik yang memberikan nilai 

beda terhadap sesuatu (Nursalam, 

2011). Fokus dalam studi kasus ini 

adalah stroke hemoragik dalam 

pemenuhan aktivitas dan latihan salah 

satunya dilakukan tindakan pemberian 

Latihan Mirror Therapy of The Face 

pada pasien yang mengalami resiko atau 

gangguan pada kekuatan otot wajah.  

 Studi kasus ini dilaksanakan pada 

tanggal tanggal  17 Februari sampai 29 

Februari 2020 diruang rawat inap RST. 

dr. Asmir Salatiga.  

 

HASIL  

 Dalam studi kasus ini 

pengkajian yang didapatkan yaitu 

pasien masuk rumah sakit dengan 

keluhan utama mengalami kelemahan 

anggota gerak kanan dari atas hingga 

bawah. Pasien juga mengeluhkan wajah 

sebelah kanan terasa kaku atau sulit 

digerakkan mulut lebih miring ke 

kanan, wajah tampak tidak simetris. 

Pasien memiliki riwayat stroke kurang 

lebih 1 tahun yang lalu dan juga 

memiliki riwayat hipertensi. Hasil 

pemeriksaan tingkat kesadaran pasien 

composmentis, tekanan darah 150/100 

mmhg, nadi 86x/menit, respirasi 

22x/menit. Selama sakit pasien 

mengalami perubahan pada pola 



persepsi dan konsep diri. Pasien 

mengalami perubahan pada gambaran 

diri dimana pasien mengatakan merasa 

tidak percaya diri, pasien juga 

mengalami perubahan pada harga diri 

dimana pasien mengatakan tidak 

percaya diri karena mulutnya lebih 

miring ke kanan, pasien tampak 

menutupinya. Keluarga pasien 

mengatakan kalau pasien tidak 

mempunyai kebiasaan yang dapat 

memperburuk kondisi.  

Setelah mengumpulkan beberapa 

data pengkajian dari pasien dan 

keluarga, maka dapat dianalisa untuk 

mengetahui masalah keperawatan yang 

dapat ditegakkan pada studi kasus ini. 

Berdasarkan hasil analisa data dari 

pengkajian didapatkan data subyektif 

pasien mengatakan wajah sebelah kanan 

terasa kaku, pasien mengatakan merasa 

tidak percaya diri karena mulutnya 

miring kekanan. Data obyektif wajah 

pasien sebelah kanan tampak tidak 

simetris terutama dibagian bibir miring 

kekanan, pasien tampak menutupi 

wajahnya saat dikaji, pemeriksaan 

nervus VII: memiliki beberapa gerakan 

bibir tapi tidak bisa menyatukan bibir, 

menyeringai lemah fungsional atau 

gangguan. Berdasarkan hal tersebut, 

maka dapat dirumuskan diagnosa 

keperawatan yaitu gangguan citra tubuh 

berhubungan dengan perubahan fungsi 

tubuh dibuktikan dengan fungsi atau 

struktur tubuh berubah atau hilang.  

Setelah perumusan diagnosa 

keperawatan, maka hal selanjutnya yang 

dapat dilakukan adalah menyusun 

rencana tindakan keperawatan 

gangguan citra tubuh berhubungan 

dengan perubahan fungsi tubuh 

dibuktikan dengan fungsi atau struktur 

tubuh berubah atau hilang dengan 

tujuan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 7 x 24 jam 

gangguan citra tubuh dapat teratasi 

dengan kriteria hasil : citra tubuh 

(L.09067) mau melihat bagian tubuh 

yang mengalami gangguan, tidak 

merasa malu tentang perubahan tubuh 

yang dialami, tidak menyembunyikan 

bagian tubuh yang berlebihan. 

Intervensi yang diberikan berdasar SIKI 

(2018) yaitu promosi citra tubuh 

(I.09305): identifikasi perubahan citra 

tubuh, diskusikan perubahan tubuh dan 

fungsinya, diskusikan perbedaan 

penampilan fisik terhadap harga diri, 

jelaskan kepada keluarga tentang 

perawatan perubahan citra tubuh, latih 

fungsi tubuh yang dimiliki (mirror 

therapy of the face).  



Implementasi keperawatan 

dilakukan sesuai dengan aktifitas-

aktiftas yang berada pada intervensi 

keperawatan yang disusun. Mulai dari 

identifikasi perubahan citra tubuh, 

diskusikan perubahan tubuh dan 

fungsinya, diskusikan perbedaan 

penampilan fisik terhadap harga diri, 

jelaskan kepada keluarga tentang 

perawatan perubahan citra tubuh, dan 

latih fungsi tubuh yang dimiliki (mirror 

therapy of the face) selama 7 hari.  

Evaluasi yang dilakukan pada Ny. D 

menunjukkan masalah pada studi kasus 

teratasi. Evaluasi pada setiap tindakan 

berdasarkan diagnosis yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan 

metode Subject Object Assesment 

Planing. Diperoleh data Subjektif : 

pasien mengatakan setelah diberi mirror 

therapy of the face wajah pasien sudah 

tidak terlalu kaku seperti sebelum diberi 

latihan, keluarga megatakan sudah 

paham mengenai terapi cermin senam 

wajah yang juga diajarkan untuk 

keluarga, data Objektif : kekuatan otot 

wajah setelah diberi mirror therapy of 

the face mata:4 alis: 4 hidung: 4 bibir: 3 

kompresi pipi: 4 menyeringai: 3 

mengangkat bibir ke atas: 4 tertawa: 4 

orang sedih: 4, Assemsment : masalah 

gangguan citra tubuh teratasi, Planning 

: hentikan intervensi.   

 

PEMBAHASAN 

Tahap evaluasi merupakan tahap 

akhir dari proses yang digunakan untuk 

menilai keberhasilan asuhan 

keperawatan atas tindakan yang 

diberikan. Hasil evaluasi yang telah 

dilakukan selama 7 hari. Pada hari 

pertama Senin 17 Februari 2020 saat 

dilakukan observasi pre test kekuatan 

otot wajah mata: 4, alis: 4, hidung: 3, 

bibir:2, kompresi pipi: 3, menyeringai: 

2, mengangkat bibir keatas: 3, tertawa: 

3, orang sedih: 3. Pada hari ketujuh 

Minggu, 23 Februari 2020 diperoleh 

data objektif post test kekuatan otot 

wajah pasien mengalami peningkatan 

dengan skor mata: 4, alis: 4, hidung: 4, 

bibir: 3, kompresi pipi: 4, menyeringai: 

3, mengangkat bibir keatas: 4, tertawa: 

4, orang sedih: 4, pasien sudah tidak 

menutupi wajahnya, harga diri pasien 

meningkat. Menurut SLKI, (2018) 

evaluasi hasil dari diagnose gangguan 

citra tubuh berhubungan dengan 

perubahan fungsi tubuh dapat teratasi 

dengan mau melihat bagian tubuh yang 

mengalami gangguan, tidak merasa 

malu tentang perubahan tubuh yang 



dialami, tidak menyembunyikan bagian 

tubuh yang berlebihan.  

Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Auliya, dkk (2018) 

tentang “Pengaruh Mirror Therapy of 

The Face Terhadap Kemampuan Otot 

Wajah Pada Pasien Stroke Di RSUD 

Kabupaten Kediri”, membuktikan 

bahwa dengan latihan selama 7 hari ada 

pengaruh terhadap kekuatan otot wajah 

pada pasien stroke namun tidak 

signifikan. Dapat dilihat dari hasil 

evaluasi diatas setelah dilakukan 

tindakan keperawatan sebanyak 7 kali 

sehari selama 7 hari berturut-turut 

didapat hasil kalau terdapat peningkatan 

kekuatan otot wajah setelah dilakukan 

Mirror Therapy of The Face.  

Berdasarkan hasil studi kasus yang 

di lakukan di Rumah Sakit Tk. IV 

04.07.03 dr. Asmir Salatiga diketahui 

bahwa sesudah dilakukan intervensi 

keperawatan dengan menggunakan 

Mirror Therapy of The Face selama 7  

hari berturut-turut pasien mengalami 

peningkatan kekuatan otot wajah. 

 

 

Gambar 4.1 perbandingan pre dan 

post test mirror therapy of the face.  

 Berdasarkan gambar diatas 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan keperawatan dengan mirror 

therapy of the face terdapat peningkatan 

pada kekuatan otot wajah pasien dengan 

ketentuan skor : (4) normal, (3) 

fungsional lemah, (2) gangguan 

fungsional, (1) tidak ada respon.  

 

KESIMPULAN  

 Pengkajian awal keluhan utama, 

pasien mengalami kelemahan anggota 

gerak kanan dari atas hingga bawah. 

Pasien juga mengeluhkan wajah sebelah 

kanan terasa kaku atau sulit digerakkan 

mulut lebih miring ke kanan.  

Berdasarkan hal tersebut, maka 

dapat dirumuskan diagnosa 

keperawatan yaitu gangguan citra tubuh 

berhubungan dengan perubahan fungsi 

tubuh dibuktikan dengan fungsi atau 

struktur tubuh berubah atau hilang 

(D0083). Penulis menjadikan diagnose 
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ini sebagai prioritas diagnose ketiga dari 

tiga diagnose yang muncul.  

Intervensi yang diberikan berdasar 

SIKI (2018) yaitu identifikasi 

perubahan citra tubuh, diskusikan 

perubahan tubuh dan fungsinya, 

diskusikan perbedaan penampilan fisik 

terhadap harga diri, jelaskan kepada 

keluarga tentang perawatan perubahan 

citra tubuh, latih fungsi tubuh yang 

dimiliki (mirror therapy of the face).  

Implementasi keperawatan yang 

dilakukan pada Ny. D dengan stroke 

hemoragik di ruang rawat inap utama 

telah sesuai dengan yang penulis 

rumuskan. Penulis menekankan 

efektifitas pemberian latihan terapi 

mirror therapy of the face sebanyak satu 

hari sekali selama 7 hari berturut-turut 

dengan tujuan untuk meningkatkan 

kekuatan otot wajah.  

Hasil evaluasi yang telah dilakukan 

setelah 7 hari. Pada hari pertama Senin 

17 Februari 2020 saat dilakukan 

observasi pre test kekuatan otot wajah 

mata: 4, alis: 4, hidung: 3, bibir:2, 

kompresi pipi: 3, menyeringai: 2, 

mengangkat bibir keatas: 3, tertawa: 3, 

orang sedih: 3. Pada hari ketujuh 

Minggu, 23 Februari 2020 diperoleh 

data objektif post test kekuatan otot 

wajah pasien mengalami peningkatan 

dengan skor mata: 4, alis: 4, hidung: 4, 

bibir: 3, kompresi pipi: 4, menyeringai: 

3, mengangkat bibir keatas: 4, tertawa: 

4, orang sedih: 4, pasien sudah tidak 

menutupi wajahnya, harga diri pasien 

meningkat. Menurut SLKI, (2018) 

evaluasi hasil dari diagnose gangguan 

citra tubuh berhubungan dengan 

perubahan fungsi tubuh dapat teratasi 

dengan mau melihat bagian tubuh yang 

mengalami gangguan, tidak merasa 

malu tentang perubahan tubuh yang 

dialami, tidak menyembunyikan bagian 

tubuh yang berlebihan.  

 

SARAN  

Penulis memberikan beberapa 

saran setelah secara langsung 

mengamati lebih dekat perkembangan 

status kesehatan pasien. Diharapkan 

dengan adanya studi kasus ini, dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

bagi mahasiswa/i di kampus Universitas 

Kusuma Husada Surakarta Prodi D-III 

Keperawatan. Diharapkan bagi rumah 

sakit dapat memberikan pelayanan 

kesehatan dan mempertahankan 

kerjasama baik antar tim kesehatan 

maupun dengan pasien, sehingga dapat 

meningkatkan mutu pelayanan dan 

asuhan keperawatan yang diberikan 

dapat mendukung kesembuhan pasien. 



Diharapkan bagi perawat dapat 

memberikan asuhan keperawatan secara 

komperehensif serta berfikir secara 

kritis pada pasien yang mengalami 

stroke hemoragik. 
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