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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Stroke 

a. Definisi Stroke 

        Stroke adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan 

hilangnya fungsi otak secara akut dan dapat menimbulkan kematian 

(World Health Organization [WHO], 2014). Stroke adalah suatu 

keadaan yang mengakibatkan seseorang mengalami kelumpuhan atau 

kematian karena terjadinya gangguan perdarahan di otak yang 

menyebabkan kematian jaringan otak (Batticaca, 2009). Stroke terjadi 

akibat pembuluh darah yang membawa darah dan oksigen ke otak 

mengalami penyumbatan dan ruptur, kekurangan oksigen 

menyebabkan fungsi control gerakan tubuh yang dikendalikan oleh 

otak tidak berfungsi (American Heart Association [AHA], 2015) 

        Stroke di bagi menjadi 2 berdasarkan penyebabnya, yaitu : 

1) Stroke hemoragi 

        Merupakan stroke yang disebabkan oleh perdarahan intra 

serebral atau perdarahan subarakhniod karena pecahnya 

pembuluh darah otak pada area tertentu sehingga darah memenuhi 

jaringan otak (AHA, 2015). Perdarahan yang terjadi dapat 

menimbulkan gejala neurologik dengan cepat karena tekanan 

pada saraf di dalam tengkorang yang ditandai dengan penurunan 
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kesadaran, nadi cepat, pernapasan cepat, pupil mengecil, kaku 

kuduk, dan hemiplegia (Sylvia, 2005 ; Yeyen, 2013). 

2) Stroke Iskemik 

        Merupakan stroke yang disebabkan oleh suatu gangguan 

peredaran darah otak berupa obstruksi atau sumbatan yang 

menyebabkan hipoksia pada otak dan tidak terjadi perdarahan 

(AHA, 2015). Sumbatan tersebut dapat disebabkan oleh trombus 

(bekuan) yang terbentuk di dalam pembuluh otak atau pembuluh 

organ selain otak (Sylvia, 2005). Stroke ini ditandai dengan 

kelemahan atau hemiparesis, nyeri kepala, mual muntah, 

pendangan kabur, dan disfagia (Wanhari, 2008 dalam Yeyen, 

2013). 

b. Penyebab Stroke 

        Menurut Smeltzer dan Bare (2012) stroke biasanya diakibatkan 

oleh salah satu dari empat kejadian dibawah ini, yaitu : 

1) Trombosis yaitu bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau 

leher. Arteriosklerosis serebral adalah penyebab utama trombosis, 

yang adalah penyebab paling umum dari stroke. Secara umum, 

trombosis tidak terjadi secara tiba-tiba, dan kehilangan bicara 

sementara, hemiplegia, atau paresthesia pada setengah tubuh 

dapat mendahului paralisis berat pada beberapa jam atau hari. 

2) Embolisme serebral yaitu bekuan darah atau material lain yang 

dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Embolus biasanya 



12 
 

 
 

menyumbat arteri serebral tengah atau cabang-cabangnya yang 

merusak sirkulasi serebral (Valante et al, 2015). 

3) Iskemia yaitu penurunan aliran darah ke area otak. Iskemia 

terutama karena konstriksi atheroma pada arteri yang menyuplai 

darah ke otak (Valante et al, 2015). 

4) Hemoragi serebral yaitu pecahnya pembuluh darah serebral 

dengan perdarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. 

Pasien dengan perdarahan dan hemoragi mengalami penurunan 

nyata pada tingkat kesadaran dan dapat menjadi stupor atau tidak 

responsif. 

       Akibat dari keempat kejadian di atas maka terjadi penghentian 

suplai darah ke otak, yang menyebabkan kehilangan sementara atau 

permanen fungsi otak dalam gerakan, berfikir, memori, bicara, atau 

sensasi. 

c. Faktor Risiko Stroke 

        Faktor risiko terjadinya stroke secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu, faktor yang tidak dapat dimodifikasi 

dan faktor yang dapat dimodifikasi (AHA, 2015). 

1) Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi 

        Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor genetik dan ras, usia, 

jenis kelamin, dan riwayat stroke sebelumnya (AHA, 2015). 

Faktor genetik seseorang berpengaruh karena individu yang 

memiliki riwayat keluarga dengan stroke akan memiliki risiko 
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tinggi mengalami stroke, ras kulit hitam lebih sering mengalami 

hipertensi dari pada ras kulit putih sehingga ras kulit hitam 

memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke (AHA,2015). Stroke 

dapat terjadi pada semua rentang usia namun semakin 

bertambahnya usia semakin tinggi pula resiko terkena stroke, hal 

ini sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia 

(Riskesdas) tahun 2013 yang menyatakan bahwa usia diatas 50 

tahun risiko stroke menjadi berlipat ganda pada setiap 

pertambahan usia.  Jenis kelamin merupakan salah satu faktor 

risiko stroke, menurut Wardhana (2011) laki-laki memiliki resiko 

lebih tinggi terkena stroke dibandingkan perempuan, hal ini 

terkait kebiasaan merokok, risiko terhadap hipertensi, 

hiperurisemia, dan hipertrigliserida lebih tinggi pada laki-laki. 

Seseorang yang pernah mengalami serangan stroke yang dikenal 

dengan Transient Ischemic Attack (TIA) juga berisiko tinggi 

mengalami stroke, AHA (2015) menyebutkan bahwa 15% 

kejadian stroke ditandai oleh serangan TIA terlebih dahulu. 

2) Faktor risiko yang dapat diubah 

        Faktor risiko yang dapat diubah adalah obesitas 

(kegemukan), hipertensi, hiperlipidemia, kebiasaan merokok, 

penyalahgunaan alkohol dan obat, dan pola hidup tidak sehat 

(AHA, 2015). Secara tidak langsung obesitas memicu terjadinya 

stroke yang diperantarai oleh sekelompok penyakit yang 
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ditimbulkan akibat obesitas, selain itu obesitas juga salah satu 

pemicu utama dalam peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler 

(AHA, 2015). Hipertensi merupakan penyebab utama terjadinya 

stroke, beberapa studi menunjukkan bahwa manajemen 

penurunan tekanan darah dapat menurunkan resiko stroke sebesar 

41% (AHA, 2015 ; WHO, 2014). Hiperlipidemia atau kondisi 

yang ditandai dengan tingginya kadar lemak di dalam darah dapat 

memicu terjadinya sumbatan pada aliran darah (AHA, 2015). 

Menurut Stroke Association (2012) dan AHA (2015) individu 

yang merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki 

resiko lebih tinggi terkena stroke karena dapat memicu 

terbentuknya plak dalam pembuluh darah. Faktor-faktor diatas 

dapat diubah untuk menurunkan resiko stroke dengan 

menerapkan pola hidup sehat. 

d. Patofisiologi 

        Oksigen sangat penting untuk otak, jika terjadi hipoksia seperti 

yang terjadi pada stroke, di otak akan mengalami perubahan 

metabolik, kematian sel dan kerusakan permanen yang terjadi dalam 3 

sampai dengan 10 menit (AHA, 2015). Pembuluh darah yang paling 

sering terkena adalah arteri serebral dan arteri karotis interna yang ada 

di leher (Guyton & Hall, 2012). 

        Adanya gangguan pada peredaran darah otak dapat 

mengakibatkan cedera pada otak melalui beberapa mekanisme, yaitu 
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1) penebalan dinding pembuluh darah (arteri serebral) yang 

menimbulkan penyembitan sehingga aliran darah tidak adekuat yang 

selanjutnya akan terjadi iskemik. 2) Pecahnya dinding pembulh darah 

yang menyebabkan hemoragi. 3) Pembesaran satu atau sekelompok 

pembuluh darah yang menekan jaringan otak. 4) Edema serebral yang 

merupakan pengumpulan cairan pada ruang interstitial jaringan otak 

(Smeltzer dan Bare, 2012). 

        Penyempitan pembuluh darah otak mula-mula menyebabkan 

perubahan pada aliran darah dan setelah terjadi stenosis cukup hebat 

dan melampaui batas krisis terjadi pengurangan darah secara drastis 

dan cepat. Obtruksi suatu pembuluh darah arteri di otak akan 

menimbulkan reduksi suatu area dimana jaringan otak normal 

sekitarnya masih mempunyai peredaran darah yang baik berusaha 

membantu suplai darah melalui jalur-jalur anastomosis yang ada. 

Perubahan yang terjadi pada kortek akibat oklusi pembuluh darah 

awalnya adalah gelapnya warna darah vena, penurunan kecepatan 

aliran darah dan dilatasi arteri dan arteriola (AHA, 2015).  

e. Tanda dan gejala 

        Menurut Smeltzer dan Bare (2012) dan Misbach (2007) tanda 

dan gejala dari stroke adalah hipertensi, gangguan motorik yang 

berupa hemiparesis (kelemahan) dan hemiplegia (kelumpuhan salah 

satu sisi tubuh), gangguan sensorik, gangguan visual, gangguan 

keseimbangan, nyeri kepala (migran atau vertigo), mual muntah, 
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disatria (kesulitan berbicara), perubahan mendadak status mental, dan 

hilangnya pengendalian terhadap kandung kemih. 

f. Penatalaksanaan stroke 

1) Fase akut 

        Fase akut stroke berakhir 48 sampai 72 jam. Pasien yng 

koma pada saat masuk dipertimbangkan memiliki prognosis 

buruk. Sebaliknya pasien sadar penuh mempunyai prognosis yang 

lebih dapat diharapkan. Prioritas dalam fase akut ini adalah 

mempertahankan jalan nafas dan ventilasi yang baik (Smeltzer 

dan Bare, 2012). 

2) Fase rehabiliasi 

        Fase rehabilitasi stroke adalah fase pemulihan pada kondisi 

sebelum stroke. Program pada fase ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan kapasitas fungsional pasien stroke, sehingga 

mampu mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari adekuat 

(Smeltzer dan Bare, 2012). 

g. Kemampuan activity daily living (ADL) pasien stroke 

        Gangguan akibat stroke sering menimbulkan gejala sisa yang 

berupa hemiplegia (kelumpuhan pada setengah anggota tubuh) dan 

hemparesis (kelemahan otot) yang dapat menjadi kecacatan menetap 

yang selajutnya membatasi fungsi seseorang dalam melakukan ADL. 

Mengembalikan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari 
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setelah stroke merupakan fokus utama rehabilitasi stroke fase 

relabilitasi (Rosiana, 2009). 

        Pada saat rehabilitasi pasien dapat dirawat di rumah sakit, pusat 

rehabilitasi, maupun rumahnya sendiri bergantung pada beberapa 

faktor, termasuk status ketergantungan pasien stroke. Salah satu alat 

ukur tingkat ketergantungan pasien stroke adalah Barthel Indeks (BI) 

yang dirumuskan oleh Mahoney, F.I. dan Barthel D.W. untuk 

mengukur ketergantungan ADL, yang hasil ukurnya yaitu 

ketergantungan total (skor 0 – 20), ketergantungan berat (25 – 40), 

ketergantungan sedang (skor 45 – 55), ketergantungan ringan (skor 60 

– 95), dan mandiri (skor 100) (Syairi, 2013). 

        Pasien stroke yang akan kembali ke rumah seharusnya di 

motivasi untuk mengerjakan aktivitas perawatan dirinya sendiri 

semampunya, setidaknya klien bisa melakukan ADL dasar yaitu, 

makan, berpakaian, mandi, berdandan, toileting, kontrol kontinensia, 

transfer (berpindah), dan mobilisasi (Bogousslavsky, 2005). Pasien 

juga di sarankan menggunakan kedua sisi tubuh dalam melakukan 

ADL tersebut, contohnya apabila sisi kanan yang terkena, pasien 

dapat diajarkan untuk menggunakan tangan kirinya untuk semua 

aktivitas namun, pastikan juga tangan yang sakit diikutsertakan dalam 

semua kegiatan. Semakin cepat dibiarkan melakukannya sendiri, 

semakin cepat pula pasien menjadi mandiri. Hanya aktivitas yang 
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dapat menimbulkan risiko jatuh atau membahayakan pasien sendiri 

yang perlu ditolong oleh keluarga (Rosiana, 2009). 

2. Perawat 

a. Definisi Perawat 

        Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2014 tentang Keperawatan (UU No. 38 Tahun 2014), perawat 

didefinisikan sebagai seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi 

keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh 

pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 

sedangkan keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada 

individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan 

sakit maupun sehat. Menurut Standar Kompetensi Perawat Indonesia 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (SKPI PPNI) perawat adalah 

seseorang yang lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam 

maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah RI sesuai dengan 

peraturan perundangan dan telah disiapkan untuk memiliki kompetensi 

yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia serta 

teregistrasi (SKPI PPNI, 2012).  

b. Fungsi Proses Keperawatan 

Menurut SKPI PPNI (2012) fungsi proses keperawatan yaitu : 

1) Memberikan pedoman dan arahan secara sistematis dan ilmiah 

untuk tenaga keperawatan dalam memecahkan masalah klien 

melalui asuhan keperawatan. 
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2) Memberi ciri professional asuhan keperawatan melalui 

pendekatan problem solving dan pendekatan komunikasi yang 

efektif dan efisien. 

3) Memberikan kebebasan pada klien dalam mendapatkan pelayanan 

yang optimal sesuai dengan kebutuhannya dan kemendiriannya di 

bidang kesehatan. 

c. Tindakan Keperawatan oleh perawat 

        Alfaro dan Carpenito (2000) dalam Yeyen (2013) menyatakan 

bahwa tindakan keperawatan dalam proses perawatan meliputi 

penerapan keterampilan yang perlu pengaplikasian dari intervensi 

keperawatan. Keterampilan dan pengetahuan yang perlu untuk 

diaplikasikan difokuskan pada : 

1) Membantu klien atau melakukan aktivitas untuk klien. 

2) Mengidentifiksi masalah baru atau memantau status atau masalah 

yang ada dengan pengkajian keperawatan. 

3) Melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan untuk 

membantu klien. 

4) Membantu dalam membuat keputusan tentang perawatan 

kesehatan klien. 

5) Konsultasi dan rujuk pada professional perawatan kesehatan lain 

untuk memperoleh arahan yang tepat. 

6) Memberikan tindakan perawatan spesifik untuk mengurangi, 

mengatasi, atau menghilangkan masalah kesehatan. 
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7) Membantu klien untuk melakukan aktivitas mereka sendiri. 

8) Mengidentifikasi resiko atau masalah pada klien dan menggali 

pilhan yang tersedia. 

d. Peran Perawat 

        Peran perawat menurut SKPI PPNI (2012) secara umum adalah 

memberi : 

1) Care provider: Menerapkan keterampilan berfikir kritis dan 

pendekatan sistem untuk penyelesaian masalah serta pembuatan 

keputusan keperawatan dalam konteks pemberian asuhan 

keperawatan yang dimulai dari  proses pengkajian sampai evaluasi 

secara komprehensif dan holistik berlandaskan aspek etik dan legal.  

2) Community leader: Menjalankan kepemimpinan di berbagai 

komunitas, baik komunitas profesi maupun komunitas sosial.  

3) Educator: Mendidik Klien dan keluarga yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

4) Manager: Mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen 

keperawatan dalam asuhan klien.  

5) Researcher: Melakukan penelitian sederhana keperawatan dengan 

cara menumbuhkan kuriositas, mencari jawaban terhadap fenomena 

klien, menerapkan hasil kajian dalam rangka membantu 

mewujudkan Evidence Based Nursing Practice (EBNP). 

e. Peran perawat pada pasien stroke 

        Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan (care provider) dalam 

melaksanakannya harus secara komprehensif dan holistik berlandaskan 
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aspek etik dan legal. Asuhan keperawatan pada pasien stroke tidak hanya  

berfokus pada gangguan fisik semata, namun juga perlu melihat pada 

proses pemenuhan kebutuhan dasar pasien (SKPI PPNI, 2012). Menurut 

Doctherman (2008) dan Irish Heart Fundation (2015) peran perawat 

pada pasien stroke terutama dalam pemenuhan ADL pasien antara lain 

mengkaji kebutuhan ADL pasien stroke yang bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan keadaan pasien sehingga dapat untuk 

menentukan rencana tindak lanjut yang sesuai dengan keadaan pasien, 

membantu ADL pasien stroke sehingga pasien dapat lebih mudah  

dalam melakukan ADL, serta mengajarkan kepada keluarga cara 

merawat dan membantu ADL pasien stroke sehingga keluarga dapat 

membantu ADL pasien stroke dan dapat melatih kemandirian pasien 

stroke. 

3. Activites of Daily Living (ADL) 

a. Definisi ADL 

        ADL merupakan aktivitas pokok berupa perawatan diri yang 

dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

(Smeltzer & Bare, 2012). Istilah ADL mengacu kepada aktivitas 

harian yang dibutuhkan dalam kehidupan secara mandiri dan juga 

berhubungan dengan manajemen perawatan diri seperti berpakaian, 

mandi, makan, menggunakan toilet, manajemen kontinensia, 

berpindah, dan mobilitas dasar (Whitehead et al., 2013) Menurut 

Sugiarto (2005) dan Hardywinoto & Setiabudi (2005) ADL meliputi 
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berpakaian, makan & minum, toileting, mandi, berhias, kontinensis 

buang air besar dan buang air kecil, dan kemampuan mobilitas.  

b. Jenis – jenis ADL 

        ADL dapat diklasifikasikan menjadi Basic Activites Daily 

Living (BADL) dan Instrumental Activites Daily Living (IADL). 

1) Basic Activites Daily Living (BADL) 

        BADL terdiri dari kebutuhan dasar seperti perilaku slef-

care yang meliputi mobilisasi, berpakaian, berhias, mandi, 

makan, dan toileting. Sugiarto (2005) juga memasukkan 

kontinensia buang air besar dan buang air kecil dalam BADL. 

2) Instrumental Activites Daily Living (IADL) 

        IADL merupakan aktivitas yang berhubungan dengan 

penggunaan alat penunjang dalam melakukan ADL yang  terdiri 

dari transfer, menggunakan telepon, persiapan makan, 

manajemen medikasi, manajemen finansial, melakukan 

pekerjaan rumah tangga, mencuci, dan belanja (Sugiarto, 2005). 

c. Faktor yang mempengaruhi ADL Pasien Stroke 

        Menurut Junaidi (2011) dan Parekh (2013) Faktor yang 

mempengaruhi ADL pada pasien stroke adalah : 

1) Jenis Stroke dan Tingkat Keparahan Stroke 

        Junaidi (2011) menyebutkan bahwa pasien dengan stroke 

Infark memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan pasien 

yang mengalami stroke Hemoragik. Selain itu, tingkat keparahan 
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stroke yang dialami pasien menjadi faktor penting dalam 

menentukan kemampuan pasien melakukan ADL. Hal tersebut 

dikarenakan kondisi stroke yang semakin parah akan menghambat 

proses rehabilitasi dalam mengembalikan kemampuan ADL 

pasien (Parekh, 2013). 

2) Komplikasi Penyakit 

        Sebagian besar pasien yang angka ketergantungan ADL 

tinggi merupakan pasien yang memiliki komplikasi penyakit di 

bandingkan dengan yang tingkat ketergantungan ADL sedang 

sampai ringan (Junaidi, 2011). Komplikasi penyakit yang terjadi 

pada pasien adalah hipertensi, diabetes militus dan juga penyakit 

jantung coroner yang dikarenakan hipertensi. Hipertensi dapat 

menipiskan dinding pembuluh darah dan merusak bagian dalam 

pembuluh darah yang mendorong terbentuknya plak 

arterosklerosis sehingga memudahkan terjadinya penyumbatan 

atau perdarahan otak (Junaidi, 2011). 

3) Usia 

        Semakin tua usia pasien maka semakin berat tingkat 

ketergantungannya dalam melakukan aktivitas. Hal ini  terjadi 

karena penurunan fungsi tubuh yang terjadi pada pasien karena 

umurnya sudah lansia dan mereka lebih cenderung pasrah dengan 

keadaannya karena mereka merasa sudah tua, sehingga dalam 

melakukan pengobatan mereka cenderung tidak begitu aktif 
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sehingga penyembuhan pun semakin lama dan tidak optimal 

(Parekh, 2013). Usia tua mengakibatkan daya tahan jasmani 

maupun rohani pria ataupun wanita menjadi sangat berkurang 

(Junaidi, 2011) 

4) Dukungan Keluarga 

        Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lutz dan Young 

(2010) menyatakan bahwa pasien stroke yang mendapatkan 

sistem dukungan sosial dan fungsi caregiving dari keluarga yang 

baik untuk membantu kebutuhan pemulihan fungsi kemampuan 

ADL pasien stroke. Berdasarkan data dari Family Caregiver 

Alliance (FCA) (2012) sebanyak 51% family caregiver yang 

merawat pasien dengan disabilitas berada pada rentang usia 18 

sampai 49 tahun. Selain itu, tingkat pendidikan family caregiver 

juga mempengaruhi pengetahuan dan perilaku dalam merawat 

pasien stroke (Hartati, 2012). 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Konsep 

Keterangan : 

 Diteliti 

 Tidak Diteliti 

Implementasi Perawat : 

a. Mengkaji ADL 

b. Membantu ADL 

c. Mengajarkan keluarga 

cara membantu ADL 

pasien 

Stroke  

Angka Ketergantungan 

ADL menggunakan : 

1. ketergantungan total  

2. ketergantungan berat  

3. ketergantungan 

sedang 

4. ketergantungan 

ringan 

5. Mandiri 

Pemenuhan 

ADL 


