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Abstrak  

Latar Belakang : stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya 

penyempitan pembuluh darah ke otak sehingga aliran darah kaya oksigen yang akan di 

alirkan ke otak akan terhambat bahkan terhenti. Tujuan : Meengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien stroke non hemoragik dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan 

istirahat. Metode : Mengunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil : Pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien stroke non hemoragik dengan masalah keperawatan penurunan 

kekuatan otot  yang dilakukan tindakan keperawatan ROM excercise menggenggam bola karet  

didapatkan hasil pada akhir kekuatan otot pasien meningkat. Kesimpulan : pemberian ROM 

excercise menggenggam bola karet efektif diberikan pada pasien stroke non hemoragik.  

 

Kata kunci: Stroke non hemoragik, mobilisasi, ROM excercise menggam bola karet 
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PENDAHULUAN  

 

Stroke merupakan penyakit yang 

disebabkan karena adanya penyempitan 

pembuluh darah pada otak sehingga aliran 

darah kaya oksigen yang akan dialirkan ke 

otak akan terhambat bahkan aliran darah 

akan terhenti. Penyumbatan tersebut dapat 

merusak system syaraf dan juga dapat 

mematikan sehingga system syaraf yang 

terkait tersebut akan sulit dan juga tidak 

bisa digerakan (Maulana, 2014 dalam 

penelitian Faridah, 2018). Stroke adalah 

gangguan fungsi otak lokal yang terjadi 

secara tiba-tiba dan cepat, tentu saja 

penyakit ini menyerang system pembuluh 

darah yang akan dialirkan ke otak. Di 

negara berkembang stroke menempati 

urutan pertama sebagai penyebab kematian 

(Husna,dkk, 2015) 

 Menurut data dari WHO (2018) 

dilaporkan bahwa ada sekitar 133.000 

orang per tahun mengalami kematian yang 

disebabkan oleh Stroke. Stroke merupakan 

1 dari setiap 19 kematian di AS. Dari 2005 

hingga 2015, angka kematian akibat stroke 

yang disesuaikan usia menurun 21,7% dan 

aktual. Jumlah kematian akibat stroke 

menurun 2,3% setiap tahun. Sekitar 

795.000 orang mengalami stroke baru atau 

berulang. Sekitar 610.000 di antaranya 

adalah serangan pertama, dan 185.000 

adalah serangan berulang. Stroke adalah 

penyebab utama kecacatan jangka panjang 

yangserius di AS. Pada tahun 2015, 

kematian akibat stroke menyumbang 

11,8% dari total di seluruhdunia, 

menjadikan stroke sebagai penyebabnya. 

Ketika dipertimbangkan secara 

terpisahdari penyakit kardiovaskuler 

lainnya, stroke menempati urutan ke 5 di 

antara semua penyebab kematian di AS. 

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 

(riskesdas) tahun 2018. Kejadian stroke 

merupakan penyebab kejadian utama 

kematian. Dengan prevalensi 12,1% pada 

tahun 2013 dan 14,7% pada tahun 2018. 

Kejadian stroke tertinggi di jawa tengah di 

tempati daerah istimewa yogyakarta (DIY) 

dengan hasil prevalensi 14,7% sementara 

di daerah lain di tempati oleh kalimantan 

dengan hasil prevalensi sama yaitu 14,7% 

(Riskesdas,2018)  

Penatalaksanaaan pada pasien 

stroke non hemoragik dilakukan baik 

secara farmakologis dan nonfarmakologis, 

salah satu tindakan nonfarmakologis pada 

pasien stroke non hemoragik dengan 

melakukan pemberian ROM excercise 

menggenggam bola karet. 

METODE  



Metode studi kasus ini dengan satu 

subjek studi yaitu pasien dengan diagnose 

medis stroke non hemoragik yang 

mengalami penurunan kekuatan otot di 

ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)  

RSUD simo boyolali. Penelitian dilakukan 

pada tanggal 17 Februari - 22 Februari 

2020 dengan pengumpulan data beberapa 

cara yaitu wawancara, studi dokumentasi, 

observasi dan pemeriksaan fisik. 

HASIL  

Studi kasus dilakukan di RSUD 

simo boyolali pada tanggal 18-21 Februari 

2020 diruang Melati II. Pasien yang 

dirawat berinisial An. S berusia 11 tahun, 

jenis kelamin perempuan, agama islam, 

alamat jumapolo, karanganyar. Masuk 

rumah sakit pada tanggal 18 Februari 

2020, dengan diagnosa medis Limfoma 

non-Hodgkin, dengan nomor registrasi 

xxxx3067, penanggung jawab Ny. M, 

berumur 47 tahun, pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga, pendidikan Terakhir SMP, 

hubungan dengan pasien yaitu ibu pasien. 

Hasil pemeriksaan head to toe 

diapatkan warna bibir pucat tekstur kering, 

warna membran mukosa pucat tekstur 

pucat, warna gusi merah, terdapat ulserasi, 

gigi putih dan bersih, dan terdapat 

mukositis di lidah dan gusi.Hasil 

pengkajian status nutrisi menggunakan A 

B C D (antopometi, biokimia, clinical, 

diet) didapatkan data BB: 25 kg, dengan 

TB: 135cm, dengan hasil IMT 13.7 yang 

dikategorikan kekurangan berat badan 

tingkat berat. Hemoglobin dengan hasil 

11,4 g/dl. Pengajian nyeri didapatkan tidak 

adanya nyeri dengan menggunakan wong 

baker combined numeric range scale, gusi 

tampak memerah, terdapat stomatis, dan 

ulserasi, kulit kering, dan turgor menurun. 

Pasien mengatakan sebelum sakit makan 1 

porsi habis dengan nasi, lauk, sayur, air 

putih, susu, teh. Dan selama sakit pasien 

mengatakan nafsu makan menurun dan 

hanya menghabiskan ¼ sampai ½ porsi 

dengan nasi, bubur, dan sayur, teh, air 

putih. 

Diagnosis keperawatan yang muncul 

pada An. S yaitu defisit nutrisi 

berhubungan dengan kurangnya asupan 

makanan dibuktikan dengan berat badan 

menurun 10% dibawah rentang ideal, 

membran mukosa pucat, mukositis grade 

II, rambut rontok berlebih. 

Intervensi yang dibuat berdasarkan 

diagnosis keperawatan tersebut adalah 

melakukan identifikasi status nutrisi, 

makanan yang disukai, monitor asupan 

makanan, berat badan, memberikan 

permen karet xylitol untuk mencegah dan 

menurunkan derajat mukositis oral, 

berikan makanan tinggi serat, tinggi kalori, 

dan tinggi protein, anjurkan diet yang 

diprogramkan, dan kolaborasi dengan ahli 

gizi untuk mementukan jumlah kalori dan 

jenis nutrien yang dibutuhkan. 

Setelah diberikan tindakan selama 4 

hari, evaluasi berdasarkan SOAP, pasien 

mengatakan mukositisnya mulai 

berkurang, mukositis grade II, masalah 

teratasi, pertahankan intervensi 

mengunyah permen karet xilitol. 

Selama perawatan pasien mendapat 

terapi medis adalah infus wida D5 ¼ Ns 64 
ml

/jam untuk mengatasi dehidrasi, dan 

menambah kalori dan mengembalikan 

keseimbangan elektrolit. Metothrexate 

15mg melalui intra trakeal untuk 

menangani kanker seperti leukumia dan 

limfoma. Cytrabine 30mg melalui intra 

trakeal untuk menghambat atau 

menghentikan pertumbuhan sel kanker. 

Leucovorine 30mg drip NaCl 50ml jalan 

2ml/jam melalui intaselang untuk 



mengobati atau mencegah kelainan sel 

darah yang serius. Cytrabine 80mg drip 

NaCl 250ml jalan 41 ml/jam melalui 

intraselang untuk menghambat atau 

menghentikan pertumbuhan sel kanker. 

Metothrexate 800mg drip NaCl 250ml 

jalan 41 ml/jam melalui intraselang untuk 

menangani kanker seperti limfoma dan 

leukimia 

 

PEMBAHASAN 

Pengkajian didukung dengan 

menentukan data subjektif dan objektif, 

data subjektif pasien mengatakan nafsu 

makan menurun dan pasien mengatakan 

cepat kenyang setelah makan. Data 

objektif: IMT 13,7 (kekurangan berat 

badan tingkat berat), membran mukosa 

tampak pucat, mukositis grade II 

(sariawan dibagian lidah dan gusi), rambut 

rontok, dan pasien tampak menghabiskan 
1
/4 porsi makan. Hal ini sesuai dangan 

teori bahwa pasien yang menjalani 

kemoterapi terdapat beberapa efek 

samping dari kemoterapi tersebut salah 

satunya ialah mukositis oral (Firmana, 

2017). Mukositis oral merupakan 

peradangan pada mukosa mulut yang 

ditandai dengan adanya erimatosa pada 

mukosa mulut yang kemudian menjadi 

ulerasi, hal ini disebabkan oleh rusaknya 

sel epitel mukosa dan penekanan 

pertumbuhan sekunder akibat kemoterapi 

atau radioterapi (Martin & Prez, 2014 ; 

Utami dkk, 2018). 

Berdasarkan hasil analisa data 

didapatkan dapat ditegakkan diagnosis 

keperawatan SDKI yaitu defisit nutrisi. 

Penyusunan intervensi dalam studi kasus 

ini sesuai dengan teori yang telah 

disebutkan bahwa intervensi keperawatan 

disusun dengan SLKI dan SIKI. Hasil 

intervensi tersebut adalah setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 

3x24 jam diharapkan status nutrisi 

membaik dengan kriteria hasil (L.03030): 

porsi makanan yang dihabiskan 

meningkat, berat badan, IMT membaik, 

sariawan menurun. Manajemen nutrisi 

(I.03119) identifikasi status nutrisi, 

monitor asupan makanan dan berat badan, 

berikan permen karet xylitol. Intervensi 

yang diberikan pada pasien dengan 

limfoma non-hodgkin untuk mengatasi 

mukositis oral akibat efek samping dari 

kemoterapi adalah mengunyah permen 

karet xylitol. 

Implementasi pertama yaitu 

mengidentifikasi status nutrisi dengan 

menggunakan pengkajian antropometri, 

biokimia, clinical sign, diet dan makanan 

yang disukai oleh pasien. Implementasi 

kedua yaitu memberikan 1 butir permen 

karet xylitol. Implementasi ke tiga yaitu, 

memberikan 1 butir permen karet xylitol. 

Implementasi ke empat yaitu, memonitor 

asupan makanan. Implementasi kelima 

yaitu, memberikan 1 butir permen karet 

xylitol. Mengunyah permen karet xylitol 

merupakan salah satu terapi 

nonfarmakologis yang dapat menurunkan 

atau mengurangi derajat keparahan 

mukositis oral pada anak yang mengalami 

mukositis oral karena efek kemoterapi 

karena dengan mengunyah permen karet 

dapat meningkatkan produksi saliva 10 –  

12 kali lipat, peningkatan produksi saliva 

terjadi setelah 5-7 menit mengunyah 

permen karet mengunyah permen karet 

xylitol dilakukan selama 6 hari dalam 1 

hari dilakukan sebanyak 3x diberikan 

sebelum atau sesudah makan dan dikunyah 

selama 10 menit. Berdasarkan teori 

tersebut terdapat kesenjangan antara hasil 

studi kasus dan teori, pada studi kasus 

tindakan mengunyah permen karet xylitol 

dlakukan selama 4 hari karena dihari ke 4 

pasien sudah mengalami penurunan derajat 

mukositis oral dari mukositis oral derajat 

II menjadi mukositis oral derajat I.  

Evaluasi keperawatan pada An. S 



dengan limfoma non-hodgkin yaitu 

Subjektif: pasien mengatakan  suka 

mengunyah permen karet. Objektif: 

mukositis grade I. Assesment: masalah 

tertasi. Plain: pertahankan intervensi. 

Lanjutkan pemberian permen karet xylitol.  

Setelah dilakukan intervensi 

mengunyah permen karet tindakan ini 

sangat efektif untuk meurunkan derajat 

mukositis oral dengan hasil penelitian dari 

Utami, dkk (2018) dapat menurunkan 

derajat mukositis oral pada pasien limfoma 

non-hodgkin akibat kemoterapi. dengan 

adanya mengunyah permen karet xylitol 

terjadi penurunan derajat keparahan 

mukositis oral sebesar <0,05 yang berarti 

efektif dalam menurunkan derajat 

mukositis oral pada anak yang ,menjalani 

kemoterapi.  

 

Tabel 4.1 Evaluasi Drajat Mukosits Oral Sebelum Dan Sesudah Dilakukan Tindakan 

Mengunyah Permen Karet 

Hari/tanggal/jam Sebelum Sesudah 

Selasa, 18 Februari 2020 

 

1. 11.40 WIB 

 

Mukositis oral grade II 

 

Mukositis oral grade II 

2. 13.00 WIB Mukositis oral grade II Mukositis oral grade II 

3. 14.15 WIB Mukositis oral grade II Mukositis oral grade II 

Rabu, 19 Februari 2020 

 

1. 08.00 WIB 

 

Mukositis oral grade II 

 

Mukositis oral grade II 

2. 10.00 WIB Mukositis oral grade II Mukositis oral grade II 

3. 13.00 WIB Mukositis oral grade II Mukositis oral grade II 

Kamis, 20 Februari 2020 

1. 08.00 WIB 

 

Mukositis oral grade II 

 

Mukositis oral grade II 

2. 10.00 WIB Mukositis oral grade II Mukositis oral grade II 

3. 13.00 WIB Mukositis oral grade II Mukositis oral grade II 

Jum’ at, 20 Februari 2020 

1. 08.00 WIB 

 

Mukositis oral grade I 

 

Mukositis oral grade I 

2. 10.00 WIB Mukositis oral grade I Mukositis oral grade I 



KESIMPULAN  

Berdasarkan pengkajian diatas didapatkan 

kesimpulan : 

1. Diagnosis keperawatan yang muncul 

pada Tn.T yaitu gangguan mobilitas 

fisik berhubungan dengan penurunan 

kekuatan otot dibuktikan dengan 

penurunan kekuatan otot ekstermitas 

atas pasien ka/ki 2, ekstermitas bawah 

pasien ka/ki 4.  

2. Intervensi dan implementasi yang 

diberikan yaitu melakukan identifikasi 

penurunan kekuatan otot, makanan 

yang disukai, monitor asupan makanan, 

berat badan, memberikan permen karet 

xylitol untuk mencegah dan 

menurunkan derajat mukositis oral, 

berikan makanan tinggi serat, tinggi 

kalori, dan tinggi protein, anjurkan diet 

yang diprogramkan, dan kolaborasi 

dengan ahli gizi untuk mementukan 

jumlah kalori dan jenis nutrien yang 

dibutuhkan. Mengunyah permen karet 

xylitol dilakukan selama 4 hari, dalam 

sehari dilakukan 3x . 

3. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 

masalah keperawatan pada Tn.T teratasi 

sesuai dengan kriteria hasil yang 

ditetapkan. 

 

SARAN  
Pemberian intervensi ROM excercise 

menggenggam bola karet efektif dilakukan 

pada pasien yang mengalami stroke non 

hemoragik. Penulis menyarankan 

pemberian intervensi ROM excercise 

menggenggam bola karet dilakukan secara 

mandiri dan didampingi keluarga pasien 

karena intervensi ini aman dilakukan dan 

tidak ada efek samping. 
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