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Abstrak 

 

Stroke iskemik (stroke non hemoragik) adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan 

oleh suplai darah ke otak berhenti karena adanya thrombus dan embolus sehingga dapat 

menyebabkan mobilisasi terganggu dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas 

sehari-hari. Upaya untuk memulihkan anggota gerak yaitu dengan pemberian terapi 

cermin. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pada pasien stroke non hemoragik dalam pemenuhan kebutuhan mobilitas fisik. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek studi kasus ini 

adalah satu orang pasien dengan stroke non  hemoragik dengan kelemahan anggota 

gerak tubuh bagian kanan di ruang Anggrek 2. Hasil studi menunjukkan bahwa 

pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien stroke non hemoragik dalam pemenuhan 

kebutuhan mobilitas fisik yang di lakukan didapatkan hasil terjadi peningkatan derajat 

kekuatan otot rekomendasi tindakan terapi pemberian terapi cermin. Terapi cermin 

merupakan bentuk rehabilitasi mengandalkan pembayangan motorik, dimana cermin 

akan memberikan stimulasi visual yang akan cenderung ditiru oleh bagian tubuh yang 

mengalami gangguan. Setelah dilakukan tindakan terapi cermin selama 5 hari dilakukan 

sehari 2 kali pagi dan sore selama 10 menit pasien mengalami peningkatan kekuatan 

otot dari skala 3 ke skala 4. Kesimpulanya terapi cermin cukup efektif untuk 

meningkatkan kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah pada pasien stroke non 

hemoragik. 

Kata kunci: Mobilitas Fisik, Stroke Non Hemoragik, Terapi Cermin. 

 

  



 

Abstract 

 Ischemic stroke(non-hemorrhagic stroke) is the loss of brain function caused by 

blood supply to the brain stops due to thrombus and embolus so that it can cause 

impaired mobilization and difficulty meeting the needs of daily activities. Efforts to 

restore limb is by giving mirror therapy. The purpose of this case study is to find out the 

description of nursing care in non-hemorrhagic stroke patient in meeting physical 

mobility needs. This type of researh uses the case study approach. The subjects of this 

case study were one patient with a non-hemorrhagic stroke with weakness of the right 

limb in the room amggrek 2. The results of the study indicate that the management of 

nursing care in non-hemorrhagic stroke patient in meeting the needs of physical 

mobility carried out results in an increase in the degree of muscle strength 

recommendations of therapeutic measures giving mirror therapy. Mirror therapy is a 

form rehabilitation relying on motor images, where the mirror will provide visual 

stimulation that will tend to be copied by disturbed parts of the body.after five days of 

mirror therapy, twice a day in the morning and evening for ten minutes, the patient 

experienced an increase in muscle strength from a scale of 3 to a scale of 4. In 

conclusion, mirror therapy is quite effective in increasing muscle strength in the upper 

and lower limbs in non-hemorrhagic stroke patients. 

Keyword: mirror therapi, non-hemorrhagic stroke, physical mobility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Stroke adalah gangguan fungsi syaraf 

yang disebabkan oleh gangguan aliran 

darah di dalam otak dapat timbul secara 

mendadak dalam beberapa detik atau 

dalam beberapa jam dengan tanda dan 

gejala sesuai daerah yang terganggu (Irfan, 

2012). Stroke iskemik (stroke non 

hemoragik) adalah kehilangan fungsi otak 

yang diakibatkan oleh suplai darah ke otak 

berhenti karena adanya thrombus dan 

embolus (Oktavianus, 2014). 

Secara global penyakit stroke 

menduduki penyebab kematian nomor dua, 

dan penyebab paling umum nomor enam 

dari kecacatan. Penderita serangan stroke 

pertama di setiap tahun sekitar 15 juta 

orang, dengan sepertiga atau sekitar 6,6 

juta dapat mengakibatkan kematian 

(WHO, 2016). Indonesia menduduki 

peringkat pertama sebagai negara yang 

mengalami stroke terbanyak di seluruh 

Asia. Data nasional Indonesia 

menunjukkan stroke merupakan penyebab 

tertinggi kematian, yaitu 15,4%. Sekitar 

750.000 pertahun insiden stroke di 

Indonesia, 200.000 diantaranya merupakan 

stroke berulang. 

Faktor-faktor yang bisa 

mengakibatkan stroke dibedakan menjadi 

2, yaitu: faktor yang dapat diubah dan 

faktor tidak dapat diubah. Faktor yang 

dapat diubah yaitu: hipertensi, diabetes 

melitus, penyakit kardiovaskuler, 

merokok, alkohol, obesitas, meningkatnya 

kolestrol. Sedangkan faktor yang tidak 

dapat diubah yaitu: jenis kelamin, ras, dan 

umur (Brunner & Suddart’s, 2011). Gejala 

klinis pada pasien stroke sebagai berikut: 

kesulitan bicara dan kebingungan, 

kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, 

lengan atau kaki, kesulitan melihat, sakit 

kepala, kesulitan berjalan (Rudy & Maria, 

2019). Komplikasi yang diakibatkan oleh 

stroke non hemoragik yaitu edema cerebri 

dan peningkatan intracranial dapat 

menyebabkan herniasi atau kompresi 

batang otak, kejang, transformasi 

hemoragik, Infeksi: pneumonia (infeksi 

paru-paru yang diakibatkan oleh virus, 

bakteri, jamur dan parasit), ISK ( infeksi 

saluran kemih : infeksi karena bakteri yang 

mengenai saluran kemih), trombosis vena 

dalam, gangguan daily life activity. 

Berdasarkan kasus ada 4 diagnosa 

yang di tegakkan : 1) gangguan mobilitas 

fisik berhubungan dengan penurunan 

kekuatan otot dibuktikan dengan mengeluh 

sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan 

otot menurun, 2) pola nafas tidak efektif 

berhubungan dengan hambatan upaya 

nafas dibuktikan dengan mengeluh sesak 

nafas (dispnea), pola nafas abnormal, 3) 

risiko serebral tidak efektif dibuktikan 

dengan hipertensi, 4) konstipasi 

berhubungan dengan kelemahan otot 

abdomen dibuktikan dengan pengeluaran 

feses lama, feses keras. 

Terapi cermin merupakan bentuk 

rehabilitasi mengandalkan pembayangan 

motorik, dimana cermin akan memberikan 

stimulasi visual yang akan cenderung 

ditiru oleh bagian tubuh yang mengalami 

gangguan(Sengkey, 2014). Terapi ini 

relatif baru, murah, sederhana dan bisa 

memperbaiki fungsi anggota gerak atas 

dan bawah. Terapi cermin melibatkan 

sistem mirror neuron yang terdapat di 

daerah kortek serebri bermanfaat dalam 

penyembuhan motorik dari tangan dan 

gerak mulut (Rizzolatti & Arbib dalam 

Steven, et al, 2010). Mobilisasi adalah 

kemampuan yang dimiliki individu untuk 

bergerak dan melakukan aktivitas di 

lingkungan sekitarnya, adanya kemampuan 

yang dimiliki individu untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari (Marlina, 2012). 



METODE  

Studi kasus dilakukan di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta  pada tanggal 21-25 

februari 2020 di ruang Anggrek 2 Unit 

Stroke. Subyek studi kasus ini dipilih 1 

orang pasien sebagai subyek studi kasus 

yang sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan yaitu pada pasien stroke non 

hemoragik dengan pemenuhan kebutuhan 

mobilitas fisik. Subyek bernama Ny.W, 

berusia 45 tahun, jenis kelamin 

perempuan, agama islam. 

Diagnosis keperawatan ditegakan 

berdasarkan data-data yang dikaji dimulai 

dengan menetapkan masalah, penyebab 

dan data pendukung. Masalah keperawatan 

yang ditemukan pada Ny W adalah 

gangguan mobilitas fisik berhubungan 

dengan penurunan kekuatan otot 

dibuktikan dengan mengeluh sulit 

menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot 

menurun. 

Diagnosis 2: pola nafas tidak 

efektif berhubungan dengan hambatan 

upaya nafas dibuktikan dengan mengeluh 

sesak nafas (dispnea), pola nafas 

abnormal. 

Diagnosis 3: risiko serebral tidak 

efektif dibuktikan dengan hipertensi. 

Diagnosis 4: konstipasi berhubungan 

dengan kelemahan otot abdomen 

dibuktikan dengan pengeluaran feses lama, 

feses keras. 

 

HASIL  

Berdasarkan intervensi yang telah 

direncanakan, penulis melakukan 

implementasi pada diagnosa keperawatan 

Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan 

kekuatan otot d.d mengeluh sulit 

menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot 

menurun (D.0054) pada tanggal 21 

Februari 2020 - 25 Februari 2020. 

Hari pertama pada tanggal 21 februari 

2020 pukul 08:50 WIB mengidentifikasi 

kebugaran otot didapatkan data subjektif 

pasien mengatakan susah menggerakkan 

anggota tubuh sebelah kanan dan data 

objektif ADL pasien tampak dibantu orang 

lain, kekuatan otot ekstremitas atas dan 

bawah sebelah kanan mendapat nilai 3, 

kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah 

sebelah kiri mendapat nilai 5, ROM kanan 

pasien pasif dan ROM kiri pasien aktif. 

Pukul 09:00 WIB melakukan latihan terapi 

cermin didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan bersedia dilakukan terapi 

cermin dan data objektif pasien tampak 

mengikuti instruksi dari perawat dan 

melakukan latihan terapi cermin. Pukul 

09:10 WIB mengidentifikasi kebugaran 

otot didapatkan data subjektif Pasien 

mengatakan masih susah untuk 

menggerakkan anggota gerak sebelah 

kanan dan data objektif kekuatan otot 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan 

mendapat nilai 3 dan kekuatan otot 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kiri 

mendapat nilai 5. Pukul 14:50 WIB 

mengidentifikasi kekuatan otot didapatkan 

data subjektif pasien mengatakan masih 

susah menggerakkan tangan dan kaki 

sebelah kanan dan data objektif kekuatan 

otot pada ekstremitas atas dan bawah 

sebelah kanan mendapat nilai 3 dan 

kekuatan otot pada ekstremitas atas dan 

bawah sebelah kiri mendapat nilai 5. Pukul 

15:00 WIB melakukan latihan terapi 

cermin di dapatkan data subjektif pasien 

mengatakan bersedia dilakukan latihan 

terapi cermin dan data objektif pasien 

tampak kooperatif selama dilakukan terapi 

cermin. Pukul 15:10 WIB mengidentifikasi 

kebugaran otot didapatkan data subjektif 

pasien mengatakan masih susah 

menggerakkan anggota gerak kanan dan 

data objektif pasien tampak lemas, 



kekuatan otot pada ekstremitas atas dan 

bawah sebelah kanan mendapat nilai 3 dan 

kekuatan otot pada ekstremitas atas dan 

bawah sebelah kiri mendapat nilai 5. 

Hari kedua tanggal 22 februari 2020 

pukul 08:50 WIB mengidentifikasi 

kebugaran otot didapatkan data pasien 

mengatakan masih sulit menggerakkan 

anggota gerak kanan dan data objektif 

kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah 

sebelah kanan mendapat nilai 3 dan 

kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah 

sebelah kiri mendapat nilai 5. Pukul 09:00 

WIB melakukan latihan terapi cermin 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan bersedia dilakukan latihan 

terapi cemin dan data objektif pasien 

tampak kooperatif selama melakukan 

terapi cermin. Pukul 09:10 WIB 

mengidentifikasi kebugaran otot 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan anggota gerak kanan masih 

lemas dan sulit untuk digerakkan dan data 

objektif kekuatan otot ekstremitas atas dan 

bawah sebelah kanan mendapat nilai 3 dan 

kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah 

sebelah kiri mendapat nilai 5. Pukul 14:50 

WIB mengidentifikasi kebugaran otot 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan masih sulit untuk 

menggerakkan anggota gerak sebelah 

kanan dan data objektif kekuatan otot pada  

ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan 

mendapat nilai 3 dan kekuatan otot pada 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kiri 

mendapat nilai 5. Pukul 15:00 WIB 

melakukan latihan terapi cermin 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan bersedia dilakukan latihan 

terapi cermin dan data objektif pasien 

tampak mengikuti perintah perawat dengan 

kooperatif selama dilakukan terapi cermin. 

Pukul 15:10 WIB mengidentifikasi 

kebugaran otot didapatkan data subjektif 

pasien mengatakan anggota gerak kanan 

masih lemas dan susah untuk digerakkan 

dan data objektif kekuatan otot pada 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan 

mendapat nilai 3 dan kekuatan otot pada 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kiri 

mendapat nilai 5. Pukul 15:20 WIB 

menjelaskan fungsi otot dan konsekuensi 

tidak digunakannya otot didapatkan data 

subjektif pasien mengatakan paham dan 

mengerti dengan penjelasan perawat dan 

data objektif pasien tampak mengangguk 

paham. 

Hari ketiga tanggal 23 februari 2020 

pukul 08:50 WIB mengidentifikasi 

kebugaran otot didapatkan data subjektif 

pasien mengatakan masih sulit untuk 

menggerakkan anggota gerak kanan dan 

data objektif kekuatan otot ekstremitas atas 

dan bawah sebelah kanan mendapat nilai 3 

dan kekuatan otot ekstremitas atas dan 

bawah sebelah kiri mendapat nilai 5. Pukul 

09:00 WIB melakukan latihan terapi 

cermin didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan bersedia untuk melakukan 

latihan terapi cermin dan data objektif 

pasien tampak kooperatif selama dilakukan 

latihan terapi cermin. Pukul 09:10 WIB 

mengidentifikasi kebugaran otot 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan lemas dan masih susah 

menggerakkan anggota gerak sebelah 

kanan dan data objektif kekuatan otot 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan 

mendapat nilai 3 dan kekuatan otot 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kiri 

mendapat nilai 5. Pukul 14:50 WIB 

mengidentifikasi kebugaran otot 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan anggota gerak sebelah kanan 

masih lemas dan data objektif kekuatan 

otot pada ekstremitas atas dan bawah 

sebelah kanan mendapat nilai 3 dan 

kekuatan otot pada ekstremitas atas dan 



bawah sebelah kiri mendapat nilai 5. Pukul 

15:00 WIB melakukan latihan terapi 

cermin didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan bersedia untuk dilakukan 

latihan terapi cermin dan data objektif 

pasien tampak kooperatif dan komunikatif 

selama dilakukan terapi cermin. Pukul 

15:10 WIB mengidentifikasi kebugaran 

otot didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan masih sulit untuk 

menggerakkan anggota gerak kanan dan 

data objektif kekuatan otot pada 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan 

mendapat nilai 3 dan kekuatan otot pada 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kiri 

mendapat nilai 5. 

Hari ke empat tanggal 24 februari 2020 

pukul 09:00 WIB mengidentifikasi 

kebugaran otot didapatkan data subjektif 

pasien mengatakan masih susah untuk 

menggerakkan anggota gerak bagian kanan 

dan data objektif kekuatan otot ekstremitas 

atas dan bawah sebelah kanan mendapat 

nilai 3 dan kekuatan otot ekstremitas atas 

dan bawah sebelah kiri mendapat nilai 5. 

Pukul 09:05 WIB melakukan latihan terapi 

cermin didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan bersedia melakukan latihan 

terapi cermin dan data objektif pasien 

tampak kooperatif selama dilakukan 

latihan terapi cermin. Pukul 09:15 WIB 

mengidentifikasi kebugaran otot 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan masih lemas pada anggota 

gerak sebelah kanan dan data objektif 

kekuatan otot pada ekstremitas atas dan 

bawah sebelah kanan mendapat nilai 3 dan 

kekuatan otot pada ekstremitas atas dan 

bawah sebelah kiri mendapat nilai 5. Pukul 

15:00 WIB mengidentifikasi kebugaran 

otot didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan sudah bisa menggerakkan 

sedikit-sedikit anggota gerak kanan dan 

data objektif kekuatan otot pada 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan 

mendapat nilai 3 dan kekuatan otot pada 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kiri 

mendapat nilai 5. Pukul 15:05 melakukan 

latihan terapi cermin didapatkan data 

subjektif pasien mengatakan bersedia 

melakukan latihan terapi cermin dan data 

objektif pasien mengikuti latihan terapi 

cermin dengan kooperatif. Pukul 15:15 

mengidentifikasi kebugaran otot 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan anggota gerak kanan sudah 

sedikit tidak lemas dan anggota gerak 

sebelah kanan sedikit-sedikit sudah bisa 

digerakkan dan data objektif kekuatan otot 

pada ekstremitas atas dan bawah sebelah 

kanan mendapat nilai 4 dan kekuatan otot 

pada ekstremitas atas dan bawah sebelah 

kiri mendapat nilai 5. 

Hari ke lima tanggal 25 februari 2020 

pukul 09:00 WIB mengidentifikasi 

kebugaran otot didapatkan data subjektif 

pasien mengatakan anggota gerak sebelah 

kanan sudah tidak lemas dan tanda objektif 

kekuatan otot pada ekstremitas atas dan 

bawah sebelah kanan mendapat nilai 4 dan 

kekuatan otot pada ekstremitas atas dan 

bawah sebelah kiri mendapat nilai 5. Pukul 

09:05 WIB melakukan latihan terapi 

cermin didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan bersedia melakukan terapi 

cermin dan data objektif pasien tampak 

kooperatif selama melakukan terapi 

cermin. Pukul 09:15 WIB mengidentifikasi 

kebugaran otot didapatkan data subjektif 

pasien mengatakan sudah bisa 

menggerakkan anggota gerak sebelah 

kanan tetapi jika diberi tahanan berat 

belum bisa dan data objektif kekuatan otot 

pada ekstremitas atas dan bawah sebelah 

kanan mendapat nilai 4 dan kekuatan otot 

pada ekstremitas atas dan bawah sebelah 

kiri mendapat nilai 5. Pukul 15:00 WIB 

mengidentifikasi kbugaran otot didapatkan 



data subjektif pasien mengatakan anggota 

gerak sebelah kanan belum bisa menahan 

tahanan berat dan data objektif kekuatan 

otot ekstremitas atas dan bawah sebelah 

kanan mendapat nilai 4 dan kekuatan otot 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kiri 

mendapat nilai 5. Pukul 15:05 melakukan 

latihan terapi cermin didapatkan data 

subjektif pasien mengatakan bersedia 

dilakukan latihan terapi cermin dan data 

objektif pasien tampak kooperatif 

mengikuti latihan terapi cermin. Pukul 

15:15 WIB mengidentifikasi kebugaran 

otot didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan anggota gerak sebelah kanan 

belum bisa untuk menahan tahanan yang 

berat dan data objektif kekuatan otot pada 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan 

mendapat nilai 4 dan kekuatan otot pada 

ekstremitas atas dan bawah sebelah kiri 

mendapat nilai 5. 

 

PEMBAHASAN 

Implementasi yang dilakukan pada 

pasien stroke non hemoragik dengan 

gangguan mobilitas fisik b.d penurunan 

kekuatan otot d.d mengeluh sulit 

menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot 

menurun (D.0054) yaitu melakukan latihan 

terapi cermin. Terapi cermin dilakukan 

selama 5x24 jam pagi hari dan sore hari 

pada tanggal 21 februari 2020 – 25 

februari 2020. Terapi cermin dilakukan 

selama 5 kali dalam seminggu dan 2 kali 

dalam sehari pada pagi hari dan sore hari 

selama 10 menit (Nurlely, 2017). 

Tujuan dilakukan terapi cermin 

terhadap pasien stroke non hemoragik 

yaitu untuk mengatasi masalah penurunan 

kekuatan otot supaya meningkat.  

Setelah dilakukan implementasi selama 

5x24 jam didapatkan hasil dari pengkajian 

yaitu Ny.W mengatakan anggota gerak 

kanan belum bisa menahan tahanan berat, 

kekuatan otot ektremitas atas dan bawah 

sebelah kanan Ny.W sudah meningkat 

menjadi nilai 4, ROM kanan masih terlihat 

pasif tetapi perlahan-lahan Ny.W bisa 

menggerakkan tangan dan kaki sebelah 

kanan. Setelah diuraikan dalam 

pembahasan intervensi dan implementasi 

kemudian penulis menuliskan hasil 

evaluasi pada Ny.W. Kesimpulanya terapi 

cermin cukup efektif untuk meningkatkan 

kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah 

pada pasien stroke non hemoragik. Terapi 

cermin dilakukan untuk memulihkan 

kekuatan otot dan terapi cermin (Mirror 

Therapy) efektif untuk pasien stroke 

(Sengkey, 2014). 

 

KESIMPULAN  

Dalam asuhan keperawatan pada Ny. 

W dengan diagnosa medis stroke non 

hemoragik di ruang anggrek 2 RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta telah sesuai dengan 

penulis rumuskan. Penulis melakukan 

latihan terapi cermin untuk mengatasi 

penurunan kekuatan otot pada pasien 

stroke non hemoragik dengan sehari dua 

kali pagi dan sore selama 10 menit dengan 

5 hari kelolaan. 

Hasil evaluasi dari diagnosa 

keperawatan gangguan mobilitas fisik b.d 

penurunan kekuatan otot d.d mengeluh 

sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan 

otot menurun, masalah keperawatan belum 

teratasi untuk nilai kekuatan otot 

normalnya, dapat dilakukan planning 

dengan melakukan latihan cermin secara 

mandiri dirumah. 

SARAN  

1) Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan  



Rumah sakit dapat memberikan 

pelayanan kesehatan dan 

mempertahankan hubungan kerja sama 

yang baik antara tim kesehatan, klien 

maupun keluarga klien. Mengambil 

langkah langkah kebijakan dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan 

keperawatan khususnya pada  asuhan 

keperawatan pada pasien dengan 

diagnosa medis stroke non hemoragik. 

2) Bagi Tenaga Kesehatan Khususnya 

Perawat 

Diharapkan selalu berkoordinasi 

dengan tim kesehatan lainnya dalam 

memberikan tindakan keperawatan 

nonfarmakologis yaitu terapi cermin 

bisa diaplikasikan sebagai tindakan 

alternatif meningkatkan kekuatan otot, 

khususnya pada klien dengan stroke 

non hemoragik. Perawat diharapkan 

dapat memberikan pelayanan 

professional, komprehensif dan mampu 

mengembangkan kualitas asuhan 

keperawatan dalam praktek 

keperawatan. 

3) Bagi Institusi Pendidikan  

Meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang telah berkualiatas 

dengan mengupayakan aplikasi riset 

dalam setiap tindakan yang dilakuakan 

sehingga mampu menghasilkan perawat 

yang profesional, terampil, inovatif, dan 

bermutu dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif 

berdasarkan ilmu dan kode etik 

keperawatan dan  memberikan 

kemudahan serta fasilitas sarana dan 

prasarana bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan 

serta kemampuan ketrampilan yang 

dimiliki melalui praktek klinik dan 

pembuatan studi kasus. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Anita, Fransiska., Henny, Pongantung., 

Putri, Veni, A., & Vhiola, Hingkam., 

(2018). Pengaruh Range Of Motion 

Terhadap Rentang Gerak Sendi 

Ekstremitas Atas Pada Pasien Pasca 

Stroke Di Makassar. Vol. 3 No. 1 

Arif, Muhammad., Suci, Mustika., & Def, 

Primal., (2019). Pengaruh Terapi 

Cermin Terhadap Kemampuan Gerak 

Pada Pasien Stroke Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kumpulan Kabupaten 

Pasaman. Jurnal Kesehatan Perintis. 

Vol. 6 No. 1 

Badrul, Munir. (2015). Neurologi Dasar. 

Jakarta : CV Sagung Seto. 

Faridah, Umi., Sukarmin.,  & Sri, M., 

(2019). Pengaruh Posisi Miring 

Terhadap Dekubitus Pada Pasien 

Stroke Di RSUD RAA Soewondo Pati. 

Jurnal Ilmu Keperawatan dan 

Kebidanan. Vol. 10 No. 1 pp. 155-162 

Faridah, Umi., Sukarmin., & Sri, Kuati., 

(2018). Pengaruh ROM Excercise 

Bola Karet Tarhadap Kekuatan Otot 

Genggam Pasien Stroke Di RSUD 

RAA Soewondo Pati. Indonesia jurnal 

perawat. Vol. 3 No. 1 pp. 36-43 

Haryono, Rudi., & Maria, Putri, S.U., 

(2019). Keperawatan Medikal Bedah. 

Yogyakarta : Joglo Aksara 

Irianto, K. (2015). Memahami Berbagai 

Penyakit. Bandung : Alfabeta 

M, Feri, Agusman., & Evy, Kusgiarty., 

(2017). Pengaruh Mirror Therapy 

Terhadap Kekuatan Otot Pasien 

Stroke Non Hemoragik Di RSUD Kota 

Semarang. Vol. 4 No. 1 

Nadirawati, (2018). Buku Ajar Asuhan 

Keperawatan Keluarga (Teori dan 

Aplikasi Praktik). Bandung : Refika 

Aditama 

Oktavianus. (2014). Asuhan Keperawatan 

Pada Sistem Neurobehavior. 

Yogyakarta : Graha Ilmu 

Pongantung, Henny., Sr, Anita, Sampe, 

J.M.J., Sianimpar, D.M., (2018). 

Pengaruh Range Of Motion Pada 

Ekstremitas Bawah Terhadap  



Keseimbangan Berjalan Pada Pasien 

Pasca Stroke Di RS. Stella Marris 

Makasar. Jurnal Ilmiah Kesehatan 

Diagnosis. Vol. 12 No. 3 

Susan, C, Smeltzer. (2011). Handbook For 

Brunner & Suddarth’s Textbook Of 

Medical –Surgical Nursing (Edisi Ke 

12). Jakarta : buku kedokteran, EGC 
 


