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ABSTRAK 

Stroke non hemoragik adalah terhentinya aliran darah menuju otak yang 

terjadi secara tiba-tiba, karena adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di 

otak. Tindakan yang dapat dilakukan pada pasien stroke non hemoragik adalah 

latihan rentang gerak atau ROM  pasif. Tujuan studi kasus ini untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pada pasien stroke non hemoragik dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus. 

Subjek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien stroke non 

hemoragik dengan kelemahan otot di ruang Teratai 3 RSUD Karanganyar. Hasil 

studi kasus ini menunjukan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien 

stroke non hemoragik dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan dengan 

masalah penurunan kekuatan otot yang dilakukan tindakan latihan rentang gerak 

atau ROM selama 7 hari didapatkan hasil terjadi peningkatan kekuatan otot dari 2 

menjadi 4. Rekomendasi latihan ROM ini efektif dilakukan untuk meningkatkan 

kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik dengan kelemahan otot. 
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ABSTRACT 

Non-hemorrhagic stroke is a sudden cessation of blood flow to the brain, 

due to a blockage or rupture of a blood vessel in the brain. Actions that can be 

taken in non-hemorrhagic stroke patients are range of motion exercises or passive 

ROM. The purpose of this study was to determine the description of nursing care 

in non-hemorrhagic stroke patients in meeting the needs of activities and 

exercises.  

This type of research is descriptive with a case study approach. The subject 

used in this case study was a non-hemorrhagic stroke patient with muscle 

weakness in the Lotus Room 3 RSUD Karanganyar. The results of this case study 

indicate that the management of nursing care for non-hemorrhagic stroke patients 

in meeting the needs of activities and exercises with muscle weakness problems 

performed by range of motion or ROM exercises for 7 days resulted in an increase 

in muscle strength from 2 to 4. Recommendations for range of motion exercises 

This is effectively done to increase muscle strength in non-hemorrhagic stroke 

patients with muscle weakness. 
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PENDAHULUAN 

Stroke adalah keadaan hilangnya 

fungsi otak yang disebabkan oleh 

berhentinya suplai darah menuju otak 

(Smeltzer and Bare, 2018). Stroke 

disebabkan oleh gangguan suplai 

darah ke otak sehingga menyebabkan 

adanya kerusakan otak. Terjadinya 

stroke bila ada aliran darah yang 

tidak adekuat ke bagian atau ruang 

subaraknoid dan pada stroke iskemik 

disebabkan karena adanya 

penyumbatan trombosis atau embolik 

di dalam pembuluh darah otak 

(Black dan Hawks, 2014).  

Riskesdas 2018, menyatakan 

prevalensi stroke di Indonesia 

berdasarkan diagnosis tenaga 

kesehatan sebesar 7 per mil dan yang 

terdiagnosis tenaga kesehatan atau 

gejala sebesar 12,1 per mil. 

Prevalensi Stroke berdasarkan 

diagnosis nakes tertinggi di 

Kalimantan timur (14,7%) diikuti D I 

Yogyakarta (14,6%), dan dijawa 

tengah sendiri (11,8%) (Riskesdas, 

2018).  

Menurut World Health 

Organization (2018) terdapat 15 juta 

orang di seluruh dunia mengalami 

penyakit stroke dengan angka 

kematian akibat penyakit stroke 

sebesar 51% di seluruh dunia, yang 

di sebabkan oleh tekanan darah 

tinggi atau hipertensi. selain itu, di 

perkirakan sebesar 16 % kematian 

akibat stroke di sebabkan akibat 

tingginya kadar glukosa darah dalam 

tubuh. Menurut American Stroke 

Statistic (2016) di Amerika Serikat, 

stroke adalah urutan ke-5 penyebab 

kematian, sekitar 128.978 pasien 

meninggal per tahun.  

Stroke iskemik (non hemoragik) 

adalah gangguan yang terjadi secara 

tiba-tiba yang dapat menyebabkan 

penurunan atau hilangnya kesadaran 

ataupun penurunan fungsi neurologi 

lainya (Usman, 2014).  

Stroke iskemik merupakan 

stroke yang disebabkan oleh adanya 

suatu gangguan yang terdapat pada 

peredaran darah otak yang berupa 

sumbatan sehingga menyebabkan 

hipoksia pada otak. Stroke iskemik 

ini disebabkan oleh adanya sumbatan 

bekuan yang terdapat di dalam otak 

atau pembuluh organ selain otak 

(Latifa, 2016). 

Kelemahan otot dan gangguan 

kontrol motorik yang mengakibatkan 

hilangnya koordinasi disebabkan 



oleh adanya gangguan sensori dan 

motorik merupakan salah satu yang 

termasuk dalam gangguan 

keseimbangan. Sehingga perlu 

adanya penanganan rehabilitasi 

secara tepat dan cepat guna untuk 

membantu dalam pemulihan fisik 

yang optimal pada pasien stroke 

(Solechah, 2017). 

Upaya yang dapat dilakukan 

dalam menangani kelemahan otot 

pada pasien stroke yaitu latihan 

rentang gerak atau Range Of Motion 

(ROM). Range Of Motion (ROM) 

merupakan salah satu bentuk proses 

latihan rehabilitasi yang efektif untuk 

mencegah terjadinya suatu kecacatan 

pada pasien stroke. Latihan ROM 

bertujuan untuk mempertahankan 

dan meningkatkan kemampuan 

fungsional (mempertahankan fungsi 

dan kesejajaran, mencegah edema 

ekstremitas, dan mengurangi 

spastisitas) dan mencegah 

komplikasi (Lemone, Burke, dan 

Bauldoff, 2017). ROM dapat 

diterapkan sebagai salah satu terapi 

pada pasien stroke dan membantu 

pergerakan sendi hingga memberikan 

dampak yang positif baik secara 

psikologi ataupun fisik.  

Latihan ROM pasif merupakan 

latihan gerakan yang dilakukan 

pasien dengan bantuan perawat 

setiap gerakanya. Latihan rentang 

gerak pasif ini berguna untuk 

menjaga kelenturan otot-otot dan 

persendian dengan menggerakan otot 

secara pertahap sesuai anjuran 

perawat (Johnson, 2010). Terapi 

yang digunakan untuk meningkatkan 

aktivitas dan kekuatan otot yaitu 

salah satunya latihan rentang gerak 

atau ROM pasif. Latihan yang 

dilakukan sebanyak 4 kali sehari 

selama 7 hari. Hasil penelitian pada 

kelompok intervensi kekuatan otot 

setelah diberikan latihan rentang 

gerak atau ROM yaitu latihan 

rentang gerak mempunyai 

kemungkinan meningkatkan 

kekuatan otot pasien stroke 28,9 kali 

dibandingkan yang tidak diberikan 

latihan rentang gerak (Liza Puspa 

Dewi, 2020).  

Tujuan umum dari studi kasus 

ini untuk mengetahui “Bagaimana 

Gambaran Asuhan Keperawatan 

pada Pasien Storke Non Hemoragik 

dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Aktivitas dan Latihan?”. 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dengan 

metode pendekatan studi kasus. 

Subjek studi kasus ini satu orang 

pasien stroke non hemoragik dengan 

kelemahan otot. Tempat 

pengambilan studi kasus di ruang 

Teratai 3 RSUD Karanganyar. Studi 

kasus ini dilakukan pada tanggal 17-

24 Februari 2021. Proses evaluasi 

tindakan untuk mengukur kekuatan 

otot dengan menggunakan lembar 

observasi dan skala Manual Muscle 

Testing (MMT). Hasil studi kasus 

dengan pengelolaan pada pasien 

selama 7 hari didapatkan dapat 

meningkatkan kekuatan otot pada 

pasien stroke non hemoragik dari 

skor kekuatan otot 2 menjadi skor 

kekuatan otot 4. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengkajian studi kasus 

yang dilakukan pada Nn. T usia 38 

tahun dengan diagnosa medis stroke 

nojn hemoragik dengan hasil data 

subyektif pasien mengatakan 

kesulitan menggerakan ekstermitas 

sebelah kanan. Berdasarkan data 

obyektif didapatkan pasien tampak 

lemah anggota gerak tangan kanan 

dan kaki kanan dengan skala 

kekuatan otot tangan kiri 4, kaki kiri 

4, tangan kanan 2 dan kaki kanan 2. 

Pasien tampak kesulitan untuk 

beraktivita dan menggerakan 

ektermitasnya. Hasil evaluasi 

tindakan ROM selama 7 hari 

didapatkan hasil skor MMT dari skor 

kekuatan otot 2 menjadi skor 

kekuatan otot 4 dan hasil 

pemeriksaan CT Scan didapatkan 

adanya infark di daerah lobus 

frontotemporoparietoociitalis. 

Diagnosa keperawatan utama 

yang muncul pada kasus ini 

disesuaikan dengan kriteria yang 

sudah ditetapkan yaitu pasien 

mengalami kelemahan otot sehingga 

diagnosa yang muncul adalah 

gangguan mobilitas fisik 

berhubungan dengan penurunan 

kekuatan otot (D.0054). 

Intervensi pada studi kasus ini 

berfokus pada diagnosis utama 

gangguan mobilitas fisik yaitu 

Dukungan Mobilitas (I.05173) : 

Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan, berikan tindakan ROM, 

ajarkan mobilisasi sederhana. 



Tindakan keperawatan yang 

dilakukan pada tanggal 17-24 

Februari 2021. Hari pertama pada 

tanggal 17 Februari 2021 pukul 

09.00 WIB yaitu mengidentifikasi 

tingkat kekuatan otot selama dan 

setelah latihan. Data subyektif pasien 

mengatakan ekstermitas kanan sulit 

digerakkan. Data obyektif pasien 

tampak lemah dan kesulitan 

menggerakkan ekstermitas sebelah 

kanan, skor kekuatan otot : tangan 

kanan 2, kaki kanan 2. Kemudian 

pukul 11.00 WIB yaitu dengan 

tindakan yang sama dan hasil skor 

kekuatan otot : tangan kanan 2, kaki 

kanan 2. Dilanjutkan pukul 15.00 

WIB yaitu dengan mendapatkan skor 

kekuatan otot : tangan kanan 2, kaki 

kanan 2. Dan yang terakhir pada 

pukul 16.00 WIB yaitu dengan cara 

yang sama dan hasil yang masih 

sama yaitu kekuatan ekstermitas 

kanan 2.  

Hari kedua pada Kamis, 18 

Februari 2021 pukul 09.00 WIB 

yaitu identifikasi tingkat kekuatan 

otot. Data subyektif pasien 

mengatakan kaki kanan masih sulit 

untuk digerakkan. Data obyektif 

pasien tampak antusias dan 

bersemangat, pasien tampak 

kooperatif, kekuatan otot tangan 

kanan, kaki kanan dan kaki kiri 

pasien mengalami peningkatan dari 

skor 2 menjadi skor 3. Kemudian 

dilakukan pukul 11.00 WIB yaitu 

dengan tindakan yang sama dan 

hasilnya yaitu skor 3. Setelah itu 

pada pukul 15.00 WIB yaitu hasil 

kekuatan otot tangan kanan dan kaki 

kanan pasien adalah skor 3. Dan 

pada pukul 16.00 WIB yaitu 

diapatkan hasil masih sama dengan 

sebelumnya yaitu kekuatan otot 

pasien dari skor 2 menjadi skor 3. 

Hari ketiga pada Jum’at, 19 

Februari 2021 pukul 09.00 WIB, 

identifikasi tingkat kekuatan otot. 

Data subyektif pasien mengatakan 

jauh lebih nyaman saat 

menggerakkan ekstermitas. Data 

obyektif pasien tampak kooperatif, 

pasien tampak mampu mengangkat 

tangan dan kaki nya secara perlahan, 

kekuatan otot meningkat dari skor 3 

menjadi skor 4. Kemudian pukul 

11.00 WIB yaitu dengan tindakan 

yang sama dan didapatkan hasil 

kekuatan otot skor 4. Selanjutkan 

pada pukul 15.00 WIB, hasil 

kekuatan otot adalah skor 4. Dan 



yang terakhir pada pukul 16.00 WIB 

dengan hasil yang masih sama yaitu 

penilaian kekuatan otot meningkat 

dari skor 3 menjadi skor 4.  

Hari Sabtu, 20 Februari 2021 

dengan dilakukan sehari 4 kali 

didapatkan hasil data subyektif 

pasien mengatakan kembali merasa 

sulit menggerakkan ekstermitas 

sebelah kanan dikarenakan saat pagi 

hari terjatuh dari bed tempat tidur 

sehingga membuat kaki sebelah 

kanan sakit dan sulit digerakkan. 

Data obyektif yaitu pasien tampak 

kesulitas menggerakkan ekstermitas 

dan menahan sakit, skor kekuatan 

otot menurun yaitu menjadi skor 

kekuatan otot 3. 

Hari Senin, 22 Februari 2021 

didapatkan hasil data subyektif yaitu 

pasien mengatakan masih sulit 

menggerakan ekstermitas, pasien 

bersedia diajarkan latihan. Data 

obyektif yaitu pasien tampak masih 

kesulitan menggerakkan ekstermitas, 

skor kekuatan otot yaitu masih sama 

dengan hasil skor kekuatan otot 3. 

Hari Selasa, 23 Februari 2021 

didapatkan hasil data subyektif yaitu 

pasien mengatakan sedikit demi 

sedikit mampu menggerakkan 

ekstermitasnya. Data obyektif yaitu 

pasien tampak lebih tenang, skor 

kekuatan otot meningkat menjadi 

skor kekuatan otot 4.  

Hari Rabu, 24 Februari 2021 

didapatkan hasil data subyektif yaitu 

pasien mengatakan semakin dapat 

menggerakkan ekstermitasnya secara 

perlahan. Data obyektif yaitu pasien 

tampak lebih rileks, skor kekuatan 

otot masih sama yaitu dengan skor 

kekuatan otot 4. 

Hasil evaluasi akhir setelah 

dilakukan tindakan selama 7 hari 

pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 

21.15 WIB didapatkan hasil S : 

pasien tampak tenang namun sedikit 

gemetar, pasien tampak sudah 

mampu mengangkat tanganya, 

kekuatan otot tangan kanan pasien 

mengalami peningkatan dari skor 

kekuatan otot 2 menjadi skor 

kekuatan otot 4. O : pasien tampak 

lebih tenang dan rileks. Assesment : 

masalah kelemahan otot teratasi. 

Planning : hentikan intervensi. 



 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemberian latihan rentang 

gerak selama 7 hari dengan waktu 

pemberian sebanyak 4 kali mampu 

meningkatkan skala kekuatan otot 

dari skala kekuatan otot 2 menjadi 

skala kekuatan otot 4. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran tentang 

penerapan tindakan asuhan 

keperawatan mandiri yaitu latihan 

rentang gerak atau ROM pada pasien 

stroke non hemoragik dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan 

latihan.  
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