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ABSTRAK 

 
Stroke Non Hemoragik adalah tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan 

aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti. Salah satu dampak yang 

terjadi pada pasien stroke non hemoragik pada pasien yang mengalamai 

penurunan kekuatan otot pada ekstermitas atas. Oleh karena itu, pasien stroke non 

hemoragik memerlukan latihan rentang gerak (ROM) secara cepat dan tepat. 

Latihan ROM aktif-assisitif merupakan salah satu tindakan yang digunakan untuk 

melatih gerak tangan berupa menggenggam bola. Jenis metode penelitian yang 

digunakan penulis adalah studi kasus. Tujuan dalam penelitian ini yaitu 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien stroke non hemoragik. Hasil dari 

studi kasus yaitu pada bagian pengkaajian ditemukan masalah ektermitas atas sulit 

untuk menggenggam dengan kuat dengan diagnosa gangguan mobilitas fisik. 

Intervensi yang digunakan pada kasus ini adalah memberikan latihan tindakan 

ROM aktif-assisitif yang dilakukan 2x sehari pada pagi dan sore dalam 5 hari. 

Waktu pengambilan studi kasus ini telah dilaksanakan pada 20-24 Februari 2021. 

Subyek studi kasus yaitu orang dewasa yang berjumlah 1 orang. Hasil yang 

diperoleh dari studi kasus ini menunjukan bahwa setelah dilakukan tindakan 

latihan ROM aktif-assisitif ekstermitas atas kanan cukup meningkat, kekuatan otot 

skor 4, rentang gerak (ROM) cukup meningkat sehingga dapat disimpulkan yaitu 

terdapat perubahan pemberian tindakan latihan ROM aktif-assisitif pada subyek 

stroke non hemoragik dengan masalah kebutuhan aktivitas dan latihan. 
 

Kata Kunci : Stroke non hemoragik, Gangguan mobilisasi fisik, Latihan ROM 
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I. PENDAHULUAN 

Stroke menjadi salah satu 

masalah kesehatan utama bagi 

masyarakat. Hampir di seluruh dunia 

stroke menjadi masalah yang serius 

dengan angka morbiditas dan 

mortalitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan angka kejadian 

penyakit kardiovaskuler. Serangan 

stroke yang mendadak dapat 

menyebabkan kecacatan fisik dan 

mental serta kematian, baik pada usia 

produktif maupun lanjut usia (Dewi & 

Pinzon, 2016). 

 Salah satu masalah yang perlu 

penanganan lebih lanjut yaitu 

hambatan mobilitas fisik, karena 

pasien stroke akan merasa kehilangan 

kekuatan pada salah satu anggota 

gerak. Pada penderita stroke atau 

lumpuh separuh badan, biasanya 

penderita akan mengalami kesulitan 

dalam melakukan aktifitas karena 

keterbatasan ruang gerak,  hal tersebut 

mengakibatkan pasie stroke 

membutuhkan orang lain untuk 

melakukan kegiatan (Muttaqin, 2012). 

 Berdasarkan data World 

Health Organisation (WHO) pada 

tahun 2017 menunjukkan bahwa 

stroke penyebab kedua kematian. 

Sekitar 15 juta orang   menderita 

stroke setiap tahunnya dan sekitar 6,6 

juta (3,5 juta perempuan dan 3,1 juta 

laki-laki) mengakibatkan kematian 

serta sisanya mengalami kecacatan. 

Presentase kematian karena stroke 

naik menjadi 94% pada orang dibawah 

usia 70 tahun. 

Berdasarkan hasil Riskesdas 

tahun 2018 prevalensi penyakit stroke 

di Indonesia meningkat seiring 

bertambahnya usia. Kasus stroke 

tertinggi yang terdiagnosis tenaga 

kesehatan adalah usia 75 tahun keatas 

(50,2%) dan terendah pada kelompok 

usia 15-24 tahun yaitu sebesar 0,6%. 

Prevalensi stroke berdasarkan jenis 

kelamin lebih banyak laki-laki (11,0%) 

dibandingkan dengan perempuan 

(10,9%). Berdasarkan tempat tinggal, 

prevalensi stroke di perkotaan lebih 

tinggi (12,6%) dibandingkan dengan 

daerah pedesaan (8,8%). 

Menurut Dinkes Provinsi Jawa 

Tengah (2017), Prevalensi stroke di 

Jawa Tengah tahun 2017 adalah 0,08 

lebih tinggi dari tahun 2016 (0,06%). 

Prevalensi tertinggi tahun 2017 adalah 

kabupaten Semarang sebanyak 4.340 

kasusdan kasus tertinggi kedua adalah 

kabupaten Sukoharjo sebanyak 4.150 

kasus.Pada tahun 2017, kasus stroke di 

Surakarta cukup tinggi yaitu sebanyak 

2.309 kasus.  Berdasarkan data dari 

jurnal penelitian Nurlely (2019) di 

RSDM jumlah kasus stroke pada tahun 

2016 adalah 246 orang, pada tahun 

2017 sebanyak 729 orang.  

Stroke non hemoragik ialah 

tersumbatnya pembuluh darah yang 

menyebabkan aliran darah ke otak 

sebagian atau keseluruhan terhenti 

(Nurarif & Kusuma, 2015).   

 Menurut Derang (2020) 

penatalaksanaan non farmakologi yaitu 

dengan Range Of Motion (ROM) Aktif-

Assisistif yang merupakan salah satu 

latihan rentang gerak yang dapat 

dilakukan dengan memberikan benda 

untuk digenggam, lakukan koreksi 

pada jari-jari agar menggenggam 

sempurna, lalu memberikan instruksi 

untuk menggenggam selama 30 detik 

lalu instruksikan kembali untuk rileks, 

ini dilakukan pengulangan selama 2x 

sehari dalam 5hari dan pada saat 

melakukan ROM ini berikan posisi 

semi fowler pada pasien stroke. 

ROM bekerja dengan cara 

meningkatkan masa otot dan tonus otot 

pada pasien stroke yang mengalami 



 
 

kelemahan otot, dengan meningkatnya 

masa otot dan tonus otot sehingga 

memudahkan pasien dalam 

menggerakkan anggota tubuh (Potter 

2012). 

Berdasarkan data dan informasi 

diatas, penulis tertarik melakukan studi 

kasus tentang “asuhan keperawatan 

pada pasien stroke non hemoragik 

dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas 

dan latihan”.  

 

 

II. TUJUAN 

a. Tujuan umum  

Melaksanakan asuhan 

keperawatan pada pasien stroke non 

hemoragik dalam pemenuhan 

kebutuhan aktivitas dan latihan. 

b. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penyusunan 

KTI ini adalah: 

1. Melakukan pengkajian 

keperawatan pada pasien stroke 

non hemoragik dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas 

dan latihan. 

2. Menetapkan diagnosis 

keperawatan pada pasien stroke 

non hemoragik dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas 

dan latihan. 

3. Menyusun perencanaan 

keperawatan pada pasien stroke 

non hemoragik dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas 

dan latihan. 

4. Pelaksanaan tindakan 

keperawatan pada pasien stroke 

non hemoragik dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas 

dan latihan. 

5. Melakukan evaluasi 

keperawatan pada pasien stroke 

non hemoragik dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas 

dan latihan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Studi kasus ini adalah untuk 

mengeksplorasikan masalah asuhan 

keperawatan pada subyek yang 

mengalami stroke non hemoragik 

dengan pemenuhan kebutuhan 

aktivitas dan latihan. Data 

dikumpulkan dari hasil wawancara, 

observasi dan studi dokumentasi, 

pemeriksaan fisik, dan studi 

kepustakaan. 

 

IV. SUBYEK 

Subyek studi kasus ini adalah 1 

orang dewasa dengan diagnosa medis 

stroke non hemoragik dan masalah 

keperawatan yaitu pemenuhan 

kebutuhan aktivitas dan latihan. 

 

V. TEMPAT 

Tempat dan waktu studi kasus 

ini telah dilakukan di ruang rawat inap 

bangsal medikal bedah diruang 

cattleya di RSUD Gondo Suwarno 

pada 20-24 Februari 2021. 

 

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Subyek studi kasus ini adalah 1 

subyek dengan diagnosa medis stroke 

non hemoragik. Klien bernama Ny. M 

berusia 64 tahun, berjenis kelamin 

perempuan, beragama islam, beralamat 

genuk datang ke IGD pada tanggal 19 

Februari 2021 pukul 19.40, dengan 

keluhan tangan kanan terasa lemah dan 

kaku, pasien nampak lemah, kesadaran 

composmentis. Pada saat dilakukan 

pemeriksaantanda-tanda vitalterdapat 

tekanan darah 160/110 mmHg, Nadi 

84x/menit, suhu 36,5 , dan Respirasi 

22x/menit. 

Dari pengkajian awal didapatkan 

hasil data subjektif bahwa yaitu Data 



 
 

Subyektif : Pasien mengatakan tangan 

kanan terasa lemah dan kaku, pasien 

mengatakan sulit menggenggam 

dengan kuat,  Data Obyektif : Pasien 

terlihat lemah, pasien terlihat 

terbaring, kekuatan otot sedang , 

rentang gerak (rom) sedang, infark 

pada capsula eksterna kanan dan aging 

atrofi. 

Menurut hasil pengkajian yang 

dilakukan diagnosa keperawatan yang 

menjadi fokus utama Ny.M, yaitu 

gangguan mobilitas fisik b.d 

penurunan kekuatan otot d.d mengeluh 

menggunakan ekstremitas atas kanan 

sulit untuk menggengam (D.0054). 

Intervensi keperawatan untuk 

mengatasi diagnosa keperawatan 

gangguan mobilitas fisik dengan 

kriteria hasil Mobilitas Fisik (L.05042) 

: pergerakan ekstermitas cukup 

meningkat, kekuatan otot dan skor 

kekuatan otot dalam pengukuran MRC 

4, dan rentang gerak (ROM) cukup 

meningkat. SIKI dukungan Mobilisasi 

(I.05173) : observasi : identifikasi 

toleransi melakukan pergerakan, 

Teraupetik : berikan tindakan ROM 

aktif-assisitif menggunakan bola 

akupuntur, Edukasi : Berikan 

informasi mengenai ROM aktif-

assisitif, dan Kolaborasi : Kolaborasi 

dengan ahli terapi. 

Implementasi keperawatan 

disesuaikan dengan intervensi yaitu 

mengidentifikasi toleransi melakukan 

pergerakan, memberikan tindakan 

ROM aktif-assisitif menggunakan bola 

akupuntur, memberikan informasi 

mengenai ROM aktif-assisitif, dan 

mengkolaborasi dengan ahli terapi. 

Penulis memfokuskan pada pemberian 

tindakan ROM aktif-assisitif dengan 

durasi waktu 30 detik untuk 

menggengam dan 2 menit untuk 

mengulangi sehari dilakukan pada 

pagi dan sore hari selama 5hari. 

Hasil evaluasi keperawatan dari 

Ny. M pada hari kelima rabu, 24 

Februari 2021 jam 16.00 WIB, data 

subyektif : pasien mengatakan sudah 

bias menggenggam kuat dan mampu 

menahan sedikit, data obyektif : 

sesudah diberikan tindakan 

pergerakan ekstermitas atas kanan 

cukup meningkat, kekuatan otot skor 

4, rentang gerak (ROM) cukup 

meningkat, TD : 120/80 mmHg. 

Assessment :gangguan mobilitas fisik 

teratasi. Planning : hentikan 

intervensi. 

 

VII. KESIMPULAN  

Pemberian tindakan latihan 

ROM pada subyek stroke non 

hemoragik efektif dapat meningkatkan 

kekuatan otot dengan skore 4.  
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