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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 

1. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

        Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta terletak di Jl. K.H. 

Ahmad Dahlan No. 20 Yogyakarta 55122. Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta mempunyai visi yaitu menjadi rumah sakit 

Muhammadiyah rujukan terpercaya dengan kualitas pelayanan yang 

Islami, bermutu dan terjangkau. Misinya yaitu memberikan pelayanan 

kesehatan paripurna bagi semua lapisan masyarakat sesuai dengan 

peraturan/ketentuan perundang-undangan, menyelenggarakan upaya 

peningkatan mutu sumber daya insani melalui pendidikan dan pelatihan 

secara profesional yang sesuai ajaran Islam, dan melaksanakan da’wah 

Islam, amar ma’ruf nahi munkar melalui pelayanan kesehatan, yang 

peduli pada kaum dhuafa’. 

        Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta merupakan rumah 

sakit yang mempunyai berbagai pelayanan pokok, salah satunya yaitu 

rawat inap. Pelayanan rawat inap dibagi menjadi beberapa ruang rawat 

inap sesuai dengan kelas, kebutuhan dan biaya yang dimiliki pasien. 

Jenis kelas yang ditawarkan antara lain kelas VIP, ruang perawatan kelas 

I, ruang perawatan kelas II dan ruang perawatan kelas III. 



38 
 

        Peneliti melakukan penelitian di beberapa bangsal kelas I , kelas II, 

dan kelas III di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, antara 

lain bangsal Musdhalifah, bangsal Arafah, bangsal, Marwah, bangsal 

Multazam dan bangsal Raudhah. Rata-rata perbulan dalam satu tahun 

pasien stroke yang di rawat inap berjumlah 26 pasien, dan jumlah 

keseluruhan dalam satu tahun 312 pasien tahun 2015. Jumlah perawat 

pada kelima bangsal tersebut adalah 69 perawat yang bekerja. Dari 69 

perawat tersebut, 11 diantaranya merupakan perawat lulusan S1, 54 

perawat lulusan D3 dan 4 perawat lulusan Sekolah pendidikan 

keperawatan. Perawat yang memiliki masa kerja < 3 tahun berjumlah 10 

perawat dan masa kerja > 3 tahun 59 perawat. 

2. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping 

        Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping terletak di Jl. Wates 

Km 5,5, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294. Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Gamping memiliki visi yaitu mewujudkan rumah sakit 

pendidikan utama dengan keunggulan dalam pelayanan kesehatan, 

pendidikan dan riset dengan sistem jejaring dan kemitraan yang kuat 

pada tahun 2018. Visi tersebut akan dituangkan pada misi Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Gamping yaitu, misi pelayanan publik/sosial, misi 

pendidikan, misi penelitian dan pengambangan, serta misi dakwah. 

        Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menyediakan berbagai 

macam jenis pelayanan. Salah satu pelayanan yang ditawarkan adalah 

pelayanan rawat inap. Pelayanan rawat inap dibagi kedalam beberapa 
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bangsal sesuai dengan jenis kelasnya. Jenis kelas yang ditawarkan antara 

lain kelas VIP, kelas Utama, ruang perawatan kelas I, ruang perawatan 

kelas II dan ruang perawatan kelas III. 

        Peneliti melakukan penelitian di beberapa bangsal kelas I , kelas II 

dan kelas III di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, antara lain 

bangsal Ar-Royan, bangsal Al-Kausar, bangsal Zaitun dan bangsal 

Wardah. Bangsal-bangsal tersebut adalah bangsal untuk pasien dewasa, 

penderita stroke termasuk salah satu yang dirawat di bangsal tersebut, 

Rata-rata perbulan dalam satu tahun pasien stroke yang di rawat inap 

berjumlah 21 pasien, dan jumlah keseluruhan dalam satu tahun 252 

pasien tahun 2015. Keempat bangsal tersebut mempunyai 73 perawat 

yang bekerja. Dari  perawat tersebut, 26 diantaranya merupakan perawat 

lulusan S1, 46 perawat lulusan D3 dan 1 perawat lulusan D4. Perawat 

yang memiliki masa kerja < 3 tahun berjumlah 21 perawat dan masa 

kerja > 3 tahun berjumlah 53 perawat. 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

        Karakteristik subjek penelitian yaitu pasien dengan diagnosa medis 

stroke yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammdiyah 

Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping selama >3 

hari yang dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis kelamin, 

Usia, Pendidikan, Jenis Stroke, Tingkat Ketergantungan, dan Kelemahan 

di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping tahun 

2016 

No Karakteristik Subyek penelitian Frekuensi 

(n) 

Persentai 

(%) 

1. Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

27 

15 

 

64,29 

35,71 

 Total 42 100,00 

2. Usia 

35 – 44  

45 – 54  

55 – 64 

> 64 

 

  1 

  9 

16 

16 

 

  2,38 

21,42 

38,10 

38,10 

Total 42 100,00 

3. Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

Sarjana 

 

13 

14 

12 

3 

 

30,95 

33,33 

28,57 

  7,14 

Total 42 100,00 

4. Jenis Stroke 

Iskemik 

Non-Iskemik 

 

36 

  6 

 

85,71 

14, 29 

Total 42 100,00 

5. Tingkat Ketergantungan 

Mandiri 

Ketergantungan Ringan 

Ketergantungan Sedang 

Ketergantungan Berat 

Ketergantungan Total 

 

  2 

  7 

18 

14 

  1 

 

  4,76 

16,67 

42,86 

33,33 

  2,38 

Total 42 100,00 

6. Kelemahan 

Hemiparesis 

Hemiplegi 

 

40 

  2 

 

95,24 

   4,76 

Total 42 100,00 

Sumber : Data Primer dan Data Sekunder 

        Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui sebagian besar responden 

(64,29%) berjenis kelamin laki-laki. Sebagian responden berusia 

antara rentang 55 – 64 dan > 64 tahun (23,81%). Sebagian responden 

memiliki pendidikan terakhir SMP (33,33%). Sebagian besar 

responden (85,71%) menderita stroke iskemik dan 14,29% menderita 
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stroke hemoragik. Karakteristik responden sebagian besar (42,86%) 

memiliki tingkat ketergantungan sedang. Sebagian besar responden 

(95,24%) mengalami hemiparesis dan 4,76% mengalami hemiplegia. 

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Perawat di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan dan Lama Kerja Tahun 2016 

No Karakteristik Subyek Penelitian Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

1. Tingkat Pendidikan 

S1 

D3 

 

27 

15 

 

64,29 

35,71 

Total 42 100,00 

2. Lama Kerja 

< 3 tahun 

> 3 tahun 

 

4 

38 

 

  9,52 

90,48 

Total 42 100,00 

Sumber : Data Primer 

        Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa sebagian besar 

perawat penanggung jawab pasien berpendidikan terakhir SI (64,29%) 

dan sebanyak 35,71% memiliki pendidikan terakhir D3. Ditinjau dari 

lama kerja perawat penanggung jawab pasien sebagian besar 

mempunyai masa kerja dari > 3 tahun (90,48%). 

2. Peran Perawat dalam ADL Pasien Stroke di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping 

        Gambaran peran perawat dalam ADL pasien stroke dapat dilihat 

pada tabel 4.3. peran perawat dalam ADL pasien stroke terbagi menjadi 

beberapa implementasi yaitu mengkaji ADL pasien stroke yang dapat 

dilihat pada tabel 4.4, membantu ADL pasien stroke yang dapat di lihat 

pada tabel 4.5, dan mengajarkan ADL pada keluarga dan pasien stroke 

yang dapat di lihat pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.3. Peran perawat dalam Pemenuhan Kebutuhan ADL Pasien 

Stroke di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping 

Tahun 2016 

Karakteristik Frekuensi (n) Persentasi(%) 

Peran Perawat dalam Pemenuhan 

Kebutuhan ADL Pasien Stroke 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

  0 

  4 

38 

 

 

           0 

  9,52 

90,48 

Total 42 100,00 

 Sumber : Data Primer 

        Berdasarkan table 4.3, dapat diketahui bahwa peran perawat yang 

terdiri dari tindakan mengkaji ADL, membantu ADL, dan mengajarkan 

pasien serta keluarga terkait ADL pasien stroke masih kurang (90,48%). 

Didalam penelitian ini tidak ada responden yang menilai peran perawat 

kedalam kategori baik. 

Tabel 4.4. Peran Perawat dalam ADL Pasien Stroke di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping berdasarkan tingkat pendidikan 

dan lama kerja perawat tahun 2016 

Karakteristik 

Peran perawat 
Jumlah 

(%) Baik (%) 
Cukup 

(%) 
Kurang (%) 

Tingkat Pendidikan 

S1 

D3 

 

0 

0 

 

4,76% 

4,76% 

 

59,53% 

30,95% 

 

  64,29 

  35,71 

Total 100,00 

Lama kerja 

< 3 tahun 

> 3 tahun 

 

0 

0 

 

2,38% 

7,14% 

 

  7,14% 

83,34% 

 

    9,52 

  90,48 

Total 100,00 

 Sumber : Data Primer 

        Berdasarkan tabel 4.4, dari kategori peran perawat yang kurang, 

sebagian besar adalah perawat S1 (59,53%) dan mayoritas memiliki masa 

kerja > 3 tahun (83,34%). Data tersebut juga menunjukkan bahwa tidak 

ada responden yang menilai peran perawat yang tergolong dalam 

kategori baik. 
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Table 4.5. Peran perawat dalam mengkaji ADL pasien stroke di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping Tahun 2016 

Peran perawat Frekuensi (n) Persentase (%) 

Mengkaji ADL pasien stroke 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

  1 

16 

25 

 

  2,38 

38,10 

59,52 

Total 42 100,00 

Sumber : Data Primer 

        Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa peran perawat dalam 

bentuk mengkaji ADL pasien stroke (59,52%) masih tergolong kurang. 

Tabel diatas juga menunjukkan responden yang menilai peran perawat 

baik hanya 1 responden (2,38%). 

Tabel 4.6. Peran perawat dalam membantu ADL pasien stroke di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping Tahun 2016 

Peran Perawat Frekuensi (n) Persentase (%) 

Membantu ADL pasien stroke 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

  0 

  7 

35 

 

            0 

16,67 

83,33 

Total 42 100,00 

Sumber : Data Primer 

        Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa Implementasi perawat 

terkait membantu ADL pasien stroke (83,33%) masih kurang. Responden 

yang menilai baik terhadap perawat tidak ada. 

Tabel 4.7. Peran perawat dalam mengajarkan ADL pada keluarga dan 

pasien stroke di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Tahun 2016 

Peran Perawat Frekuensi (n) Persentase (%) 

Mengajarkan ADL pada 

keluarga dan pasien stroke 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

  0 

  4 

38 

 

 

            0 

  9,52 

90,48 

Total 42 100,00 

Sumber : Data Primer 
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        Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa peran perawat dalam 

mengajarkan ADL pada keluarga dan pasien stroke (90,48%) tergolong 

kurang. Responden yang menilai peran perawat baik belum ada. 

C. Pembahasan 

1. Karakteristik responden 

a. Usia 

        Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Gamping terlihat bahwa usia responden sebagian besar berusia antara 

55 – 64 dan lebih dari 64 tahun masing-masing sebanyak 16 

responden (38,10%). Data tersebut sebanding dengan data Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang menyatakan bahwa angka kejadian 

stroke paling banyak terjadi pada rata-rata berusia > 55 tahun  

(Riskesdas, 2013). Hasil tersebut di perkuat oleh Ratnasari (2011), 

Sofyan (2013) dan Ghani (2016) dalam penelitiannya yang 

menyatakan bahwa usia > 55 tahun memiliki risiko 5 kali lebih besar 

terjadi stroke dibanding kelompok usia <55. Hal tersebut banyak 

dipengaruhi oleh proses degenerasi tubuh, oleh karena itu perawat 

perlu mengkaji kebutuhan pasien sehingga mampu dilakukan 

perawatan secara optimal. 

b. Jenis Kelamin 

        Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 
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Gamping dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden mayoritas 

adalah laki-laki, sebanyak 27 responden (64,29%). Penelitian ini 

selaras dengan hasil penelitian dari Wardhana (2011) dan Wardhani 

(2015) yang menyebutkan bahwa stroke paling banyak terjadi pada 

jenis kelamin laki-laki. Hasil ini diperkuat oleh hasil penelitian Ghani 

(2016) yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki risiko lebih tinggi 

terkena stroke dibanding dengan perempuan. Laki-laki memiliki risiko 

lebih tinggi terkena stroke, sebagian besar dipengaruhi oleh gaya 

hidup laki-laki yang kurang baik seperti merokok, minum alcohol dan 

kurangnya aktivitas fisik (Ghani, 2016). 

        Hal ini berbeda dengan data yang ditunjukkan oleh AHA (2010) 

yang menyatakan bahwa prevalensi stroke berdasarkan jenis kelamin 

lebih banyak terjadi pada perempuan, namun perbedaan yang terjadi 

hanya sebesar 0,6%. Data tersebut selaras dengan hasil Riskesdas 

tahun 2013 yang menunjukkan perbedaan 0,1% stroke lebih banyak 

terjadi pada perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Dinata (2013), 

Fandri (2014), dan Senaen (2015) pasien stroke perempuan lebih besar 

dibandingkan dengan pasien laki-laki. Perbedaan ini terjadi karena 

pada perempuan pasca menopause ( > 55 tahun) kadar hormon 

estrogen menurun sehingga meningkakan resiko terjadinya stroke. 

c. Pendidikan 

        Berdasarkan tabel 4.1 dapat di katahui bahwa sebagian responden 

memiliki pendidikan terakhir SMP (33,33%). Semakin rendah jenjang 
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pendidikan maka semakin sedikit informasi yang dapat di tangkap, 

dan semakin tinggi pendidikan yang peroleh maka semakin luas 

pengetahuan yang diperoleh (Saputera, 2015). Dengan demikian 

tingkat pendidikan pasien akan berpengaruh terhadap kepatuhan 

pasien dengan apa yang telah di ajarkan perawat terkait ADL ketika 

menjalani perawatan di rumah. 

d. Jenis Stroke 

        Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa sebagian besar 

(85,71%) pasien memiliki jenis stroke iskemik. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Yulinda (2009), Dinata (2013), dan Nasution (2013) yang 

menyebutkan bahwa angka kejadian stroke iskemik lebih besar (85%) 

dari pada stroke hemoragik. Stroke merupakan salah satu risiko yang 

dapat terjadi pada orang yang memiliki hipertensi dan keterbatasan 

pasien stroke tergantung pada area otak yang rusak (WHO, 2015). 

Pasien dengan stroke iskemik memiliki tingkat ketergantungan yang 

lebih rendah dan dapat di tingkatkan seiring berjalannya waktu dengan 

melakukan rehabilitasi (Nasution, 2013). Oleh karena itu perawat 

perlu melakukan implementasi terkait pemenuhan ADL pada pasien 

stroke agar bisa dapat meningkatkan kualitas hidup pasien stroke. 

e. Tingkat Ketergantungan 

        Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa sebagian tingkat 

ketergantungan pasien stroke di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammdiyah Gamping 
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termasuk pada tingkat ketergantungan sedang (42,86%). Hal ini 

berkebalikan dengan hasil penelitian Yuniata (2013) yang hasilnya 

mayoritas pasien stroke yang di rawat inap memiliki tingkat 

ketergantungan berat. Perbedaan hasil penelitian tersebut mungkin 

dipengaruhi oleh perbedaan tempat rawat inap pasien, dalam pelitian 

Yuniata (2013) pasien di rawat di ruang IMC. Keterbatasan pasien 

stroke merupakan akibat dari penyakit stroke yang berupa 

kelumpuhan motorik yang terjadi karena kerusakan otak, hal tersebut 

mengakibatkan pasien stroke sulit melakukan ADL sehingga bantuan 

dari perawat dan dukungan dari keluarga sangat di perlukan untuk 

menghindari kejadian depresi pada pasien stroke (Ratnasari, 2011). 

f. Kelemahan 

        Berdasarkan penelitian mayoritas responden mengalami 

hemiparesis (95,24%). Hal ini sejalan dengan penelitian Lingga 

(2013) dan Fleming (2015) yang menyebutkan bahwa hemiparesis 

merupakan bentuk kelumpuhan yang paling banyak (88%) ditemukan 

pada pasien dengan stroke. Sekitar 8 dari 10 pasien stroke yang 

mengalami hemiparesis sulit untuk melakukan ADL seperti aktivitas 

makan, berpakaian, dan aktivitas mandi (National Stroke Association 

[NSA], 2014). 

 

 

 



48 
 

2. Peran Perawat dalam ADL pasien Stroke di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping 

        Berdasarkan hasil penelitian tentang peran perawat dalam ADL 

pasien stroke, didapatkan bahwa  peran perawat kurang, baik itu dalam 

mengkaji ADL pasien stroke, membantu ADL pasien stroke, maupun 

mengajarkan ADL pada keluarga dan pasien stroke. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan penelitian Dewi (2016) yang menyatakan bahwa peran 

perawat dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, 

berpakaian, istirahat, BAK, BAB, rasa aman dan perlindungan diri pasien 

tergolong baik, dari 78 responden 73,1% responden menilai perawat 

berperan baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Perbedaan hasil 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) 

kemungkinan terjadi karena perbedaan luas ruang lingkup dari peran 

perawat yang mencakup pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 

dan memandang klien secara komprehensif. Penelitian terkait peran 

perawat dalam ADL pasien stroke sendiri masih jarang dilakukan, 

sehingga hal tersebut juga mempengaruhi perbedaan dari hasil penelitian. 

        Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan bahwa sebagian besar perawat 

penanggung jawab pasien memiliki tingkat pendidikan S1 (64,29%). 

Penelitian ini selaras dengan penelitian Kambuaya (2016) yang 

menyatakan bahwa jumlah perawat yang memiliki pendidikan terakhir S1 

lebih besar di banding dengan perawat yang memiliki pendidikan terakhir 

D3. Hal ini berkaitan dengan peran perawat dimana terdapat 
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kecenderungan tingkat pendidikan perawat mempengaruhi  seorang 

perawat dalam bertindak, berfikir, dan berperilaku (Murtianingarum, 

2015). 

        Menurut Standar Kompetensi Perawat Indonesia (2012) peran 

perawat  D3 dan S1 memiliki perbedaan. peran perawat D3 (ahli madya) 

yaitu melakukan pengkajian dan mengidentifikasi data yang berpotensi 

terjadinya masalah kesehatan, mencatat dan melaporkan data temuan 

secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan standar praktik dan kebijakan 

pelayanan/asuhan kesehatan, melaksanakan tindakan keperawatan 

mandiri yang direncanakan sesuai dengan standar asuhan keperawatan, 

Mengidentifikasi dan melaporkan situasi perubahan yang memperburuk 

kondisi pasien, dan melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar pada 

situasi gawat darurat. Peran perawat S1 yaitu melakukan pengkajian 

dengan sistematis dalam melengkapi data yang akurat dan relevan, 

mengorganisasikan, menganalisis, menerjemahkan data hasil pengkajian 

dari berbagai sumber, untuk menegakkan diagnosis keperawatan dan 

menetapkan rencana asuhan keperawatan, mampu berbagi data temuan 

secara akurat dan tepat waktu yang sesuai dengan standar praktik dan 

kebijakan pelayanan kesehatan, melaksanakan serangkaian prosedur, 

treatment dan intervensi yang berada dalam lingkup praktik keperawatan 

dan sesuai standar asuhan keperawatan, merespon perubahan kondisi 

klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat, bertanggung jawab 
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dalam pengelolaan tim emergensi pada situasi gawat darurat sesuai 

dengan standar pelayanan keperawatan (SKPI, 2012). 

        Peran perawat berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel 4.4 

menunjukkan bahwa sebagian besar perawat S1 (59,53%) dan D3 

(30,95%) masih tergolong kurang. Pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi peran perawat, namun ada beberapa hal yang 

turut serta mempengaruhi kinerja perawat yang berkaitan dengan tingkat 

pendidikan yaitu lama kerja perawat. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

hampir semua (90,48%) perawat mempunyai lama kerja >3 tahun dan 

pada tabel 4.4 perawat dengan lama kerja >3 tahun sebagian besar 

(83,34%) memiliki peran yang masuk dalam kategori kurang. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2013) yang 

mengatakan bahwa semakin lama bekerja maka semakin berkurang 

motivasi dalam bekerja. Peran perawat yang dilihat dalam penelitian ini 

mencakup tiga hal, yaitu mengkaji ADL pasien stroke, membantu ADL 

pasien stroke dan mengajarkan ADL pada keluarga dan pasien stroke.  

a. Mengkaji ADL pasien stroke 

        Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa peran perawat 

dalam mengkaji ADL tergolong kurang. Penelitian yang spesifik 

meneliti terkait peran perawat dalam mengkaji ADL pasien stroke 

sendiri masih belum ada, namun penelitian yang dilakukan oleh 

Abidin (2014) menyebutkan bahwa peran perawat dalam mengkaji 

nutrisi tergolong baik (79%). Doctherman (2008) dan Irish Heart 
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Fundation (2015) berpendapat bahwa mengkaji ADL pasien stroke 

merupakan salah satu hal yang penting. 

        Hal ini di dukung oleh National Stroke Foundation (2010) bahwa 

proses pengkajian ADL pasien stroke merupakan hal yang harus 

dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan keadaan pasien 

dan sebagai dasar untuk menentukan rencana tindak lanjut perawatan 

yang sesuai dengan keadaan pasien. Alfaro-LeFevre (2014) dan The 

Royal Marsden NHS Fondation (2015) menyebutkan bahwa dalam 

mengkaji pasien perawat harus fokus dalam optimalisasi fungsi, 

kualitas hidup dan optimalisasi dalam mempromosikan kemandirian 

pasien, namun didalam penerapannya peran perawat dalam mengkaji 

masih kurang, Yanti (2013) dalam penelitiannya beranggapan bahwa 

hal itu mungkin disebabkan oleh jumlah perawat yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan jumlah pasien, sehingga menurunkan motivasi 

perawat yang terjadi akibat kejenuhan terhadap rutinitas pekerjaan 

yang djalani oleh perawat. Rumah sakit tempat penelitian ini setiap 

bangsal rata-rata memiliki jumlah perawat 17 yang dibagi ke dalam 3 

shift dengan masing-masing shift 6 – 7 perawat yang merawat 30 

pasien di setiap bangsalnya. Perbandingan jumlah perawat dan pasien 

yang tidak sebanding ini membuat perawat lebih memprioritaskan 

pada pasien yang memiliki kondisi yang lebih berat. Perawat juga 

menganggap pengkajian ADL sudah termasuk dalam pengkajian 

umum yang dilakukan di awal masuk dan saat pasien pulang. 
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b. Membantu ADL Pasien stroke 

        Peran perawat terkait membantu ADL pasien stroke seperti yang 

dapat dilihat pada tabel 4.5 menunjukkan data bahwa peran perawat 

terkait membantu ADL pasien stroke masih kurang. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pausther 

(2013) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan mobilisasi oleh perawat 

pada pasien stroke masih kurang. Pausther (2013) berpendapat bahwa 

kurangnya pelaksanan mobilisasi yang dilakukan oleh perawat 

disebabkan karena perawat hanya melakukan mobilisasi pada area 

yang tidak mengalamu gangguan saja. ADL pasien stroke sendiri 

memiliki beberapa tingkatan, berdasarkan hasil penelitian sebagian 

besar pasien stroke memiliki tingkat ketergantungan sedang (42,86%), 

sehingga dalam melakukan ADL pasien stroke memerlukan bantuan 

orang lain. Apabila perawat tidak membantu dalam pemenuhan ADL 

pasien stroke yang memiliki ketergantungan kepada orang lain dapat 

menghambat pemenuhan kebutuhan pasien, kemunduran kemandirian 

pasien, dan dapat menyebabkan depresi pada pasien stroke maupun 

keluarga pasien stroke (Peppy, 2011). Berdasarkan hal tersebut peran 

perawat dalam membantu pasien merupakan salah satu hal yang harus 

diperhatikan oleh perawat, sehingga kebutuhan ADL pasien stroke 

dapat terpenuhi dan meminimalkan terjadinya depresi pada keluarga 

dan pasien stroke. Hasil penelitian ini juga dipengaruhi oleh adanya 

fisioterapis yang membantu pasien dalam pelaksanaan terapi 
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mobilisasi dan adanya keluarga yang menunggu pasien sehingga tugas 

membantu pasien lebih dititik beratkan pada keluarga. 

c. Mengajarkan ADL Pada Keluarga dan Pasien Stroke 

        Berdasarkan tabel 4.6 peran perawat terkait mengajarkan ADL 

pada keluarga dan pasien stroke tergolong kurang. Hal ini dikarenakan 

tugas perawat yang terlalu banyak sehingga perawat masih 

mengesampingkan pemberian discharge planning, dan pemberian 

informasi hanya dilakukan pada hari pasien pulang. Penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Suryadi (2013) dan 

Himam (2015) menyatakan bahwa peran perawat dalam discharge 

planning pada pasien tergolong baik, namun penelitian ini di dukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Okatiranti (2015) yang 

menyatakan bahwa hampir setengah (54%) dari populasi perawat 

memiliki sikap tidak mendukung discharge planning. 

       Sikap perawat yang tidak mendukung pemberian informasi dalam 

discharge planning dipengaruhi oleh adanya media massa yang 

digunakan oleh pasien maupun keluarga pasien untuk mendapatkan 

informasi baru yang merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi 

sikap perawat tersebut (Okatiranti, 2015). Damawiyah (2015) 

berpendapat bahwa peran perawat terkait mengajarkan ADL kepada 

keluarga dan pasien stroke akan mempengaruhi proses perawatan 

pasien ketika di rumah, jika dalam mengajarkan ADL kepada keluarga 

dan pasien stroke belum optimal dapat berpengaruh pada kemandirian 
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pasien ketika di rawat di rumah. Berdasarkan hal tersebut maka 

meskipun pasien dan keluarga mendapat informasi perawatan secara 

mandiri, perawat tetap perlu melakukan pemberian informasi dan 

mengajarkan cara perawatan pasien di rumah agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan.  

D. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian 

        Kekuatan penelitian ini adalah penelitian ini baru pertama kali 

dilakukan. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

melakukan penelitian lain dengan topik yang sama, namun dengan 

metode yang berbeda. Penelitian ini juga merupakan salah satu yang 

dilakukan untuk melihat kinerja perawat dalam perawatan pasien stroke, 

khususnya pada ADL pasien stroke. Selain itu, dikarenakan resdonden 

penelitian ini adalah pasien, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat 

dimanipulasi oleh perawat. 

2. Kelemahan Penelitian 

        Kelemahan penelitian ini adalah peneliti tidak melakukan observasi 

kepada perawat dan tidak memberikan kuesioner pada perawat terkait 

implementasi perawat yang dilakukan. Data yang diambil dalam 

penelitian ini hanya berasal dari pasien stroke yang dirawat, sehingga data 

yang diambil hanya dari persepsi pasien saja. 


