
PEMBERDAYAAN KELUARGA  

DALAM PENATALAKSANAAN LANSIA PASCA STROKE  

DI RUMAH 
 

 
 
 
 
Mengetahui  
Kepala Bagian Keperawatan Dasar 

 

 

 

 
Maria Komariah, S.Kp., M.Kes 
NIP. 19701224 199903 2 001 
 

 

Oleh: 

Atlastieka Praptiwi, S.Kep., Ners. 

NIP 132 320 653 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN  

UNIVERSITAS PADJADJARAN 
2008 

 
Disampaikan pada kegiatan Pelatihan Kader Pos Lansia di Kelurahan Kebon 
Gedang Kec. Batununggal, Wilayah Kerja Puskesmas Kiaracondong, Bandung (24 
Oktober 2007) 

�

�



������� � � � � 	 
� �� � ��� 
� � ���
��	 � �� �� ��� 	 � � 	 
� � 	 ��� 
�� ��� 

������
� �
� ��� 










 



� ��� ������ 
��� � ��� ��
��� �� ��
� ���









�




��������

�

 Penuaan merupakan proses alamiah yang ditandai dengan penurunan fungsi berbagai 

organ tubuh. Proses ini berdampak negatif terhadap kesehatan dan kualitas hidup lansia, baik 

dalam skala ringan, sedang, maupun berat. Dengan demikian, lansia akan sangat 

membutuhkan bantuan dalam menjalani masa tuanya. Kebanyakan, penyakit yang diderita 

lansia bersifat kronis, menahun, kompleks, sulit atau bahkan tidak dapat disembuhkan. Stroke 

merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita lansia. 

Pada saat ini, stroke merupakan salah satu sindroma yang banyak ditemukan dan 

mengancam masyarakat terutama yang berusia di atas 45 tahun. Sindroma stroke terjadi 

mendadak dan dapat berakhir dengan kematian atau kecacatan yang menetap, sehingga 

produktivitas dan kualitas hidup klien akan menurun, bahkan klien akan menjadi sangat 

bergantung pada keluarga atau orang-orang di dekatnya. 

 Di Indonesia, lansia banyak yang memilih tinggal bersama sanak keluarga, sehingga 

keluarga yang peduli sekaligus kompeten dalam merawat lansia di rumah sangat dibutuhkan. 

Pemberdayaan potensi keluarga dapat membantu memelihara atau meningkatkan kualitas 

hidup lansia pasca stroke. 
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 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kesehatan telah 

membawa dampak positif bagi peningkatan usia harapan hidup. Penemuan obat-obatan baru 

dan peralatan yang lebih mutakhir telah memberi bukti mampu mengurangi angka kematian 

pada kelompok lanjut usia (lansia). Namun pada tahap lebih lanjut dapat memberikan 

ancaman masalah kesehatan baru. Dengan semakin meningkatnya jumlah lansia, maka 

semakin banyak pula individu yang berpotensi mengalami masalah kesehatan. Walaupun 

tidak semua lansia adalah individu yang “penyakitan”, namun secara alamiah lansia 

mengalami berbagai proses penurunan fisik, baik struktur maupun fungsinya. Proses alamiah 

ini secara perlahan menempatkan lansia cenderung rentan mengalami masalah kesehatan. 

Stroke merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita lansia. Pada saat ini, stroke 

merupakan salah satu sindroma yang banyak ditemukan dan mengancam masyarakat 

terutama yang berusia di atas 45 tahun. Sindroma stroke terjadi mendadak dan dapat berakhir 

dengan kematian atau kecacatan yang menetap, sehingga produktivitas dan kualitas hidup 

klien akan menurun, bahkan klien akan menjadi sangat bergantung pada keluarga atau orang-

orang di dekatnya. 

 Kebiasaan lansia yang hidup di Indonesia kebanyakan lebih nyaman dan lebih 

menyukai berkumpul dengan keluarga atau sanak saudara. Selain budaya penduduk Indonesia 

yang senang berkumpul, hal ini juga mungkin dipengaruhi oleh mayoritas penduduknya 

muslim. Dalam ajaran Islam, merawat orang tua dalam usia lanjut merupakan kewajiban dan 

ibadah yang sangat mulia bagi setiap anak. Hal ini membuktikan bahwa keluarga berperan 

sangat besar dalam pemeliharaan kesehatan lansia. 

 Namu, seiring dengan perkembangan jaman ditandai dengan kompetisi yang ketat dan 

lebih menonjolkan unsur individualisme, maka nilai-nilai luhur keluarga berangsur memudar. 

Hal ini berdampak serius pada pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga. Saat ini tidak jarang 

dijumpai keluarga yang lebih menyukai bila lansia dititipkan ke panti sosial, padahal ini dapat 

menambah permasalahan bagi lansia tersebut. 

 Dengan demikian, pembinaan keluarga agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya, 

khususnya fungsi perawatan kesehatan sangat penting dalam upaya memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan lansia pasca stroke. 
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A. Konsep Keluarga 

 Keluarga merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki ikatan 

perkawinan dan atau hubungan darah yang tinggal bersama dalam satu atap dengan 

peran masing-masing dan memiliki keterikatan sosial. 

 Ada beberapa tahap perkembangan keluarga, yaitu keluarga baru menikah, 

keluarga dengan anak baru lahir, keluarga dengan anak usia prasekolah, keluarga 

dengan anak sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga dengan anak usia 

dewasa, dan keluarga dengan lansia. Setiap tahap perkembangan keluarga memiliki 

tugas perkembangan yang berbeda. Pada keluarga dengan lansia, tugas perkembangan 

yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

1) Mempertahankan hubungan harmonis dan saling menyenangkan anggota keluarga 

2) Mempersiapkan anggota untuk beradaptasi terhadap kehilangan pasangan 

3) Mempersiapkan anggota untuk beradaptasi terhadap kematian 

4) Mempersiapkan anggota untuk beradaptasi terhadap proses penuaan dan 

dampaknya 

5) Memelihara kesehatan diri dan anggota keluarga yang lain 

6) Saling memberikan dukungan psikospiritual 

7) Melakukan life review, dan lain-lain 

 

Selain itu, keluarga juga memiliki beberapa fungsi pokok, diantaranya: 

1) Fungsi afeksi (kasih sayang). Keluarga merupakan tempat pertama bagi setiap 

anggota keluarga untuk belajar memberi dan menerima kasih sayang kepada dan 

dari orang lain di sekitarnya. 

2) Fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan tempat bagi setiap anggota untuk 

mengenal berbagai hal, lingkungan, kondisi masyarakat, aturan yang berlaku, dan 

lain-lain. 

3) Fungsi reproduksi. Khususnya di Indonesia, keluarga yang terbentuk melalui 

pernikahan merupakan tempat yang sah secara hukum bagi keluarga tersebut 

untuk memperbanyak keturunan. 

4) Fungsi ekonomi. Keluarga menjadi tempat bagi para anggotanya untuk 

mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup. 
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5) Fungsi pemeliharaan dan perawatan kesehatan. Keluarga adalah pihak yang 

pertama kali memberikan pertolongan bila salah satu anggotanya mengalami 

gangguan kesehatan. Keluarga juga merupakan pihak yang membantu setiap 

anggota dalam memelihara kesehatan, seperti pemenuhan kebutuhan makan, 

minum, mandi, istirahat, rekreasi, olahraga, dan lain-lain. 

 

Dalam menjalankan fungsi pemeliharaan dan perawatan kesehatan, keluarga 

memiliki 5 tugas utama, yaitu:  

1) Mengenali masalah kesehatan dalam keluarga 

2) Memilih tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan keluarga yang 

telah ditemukan 

3) Melakukan perawatan terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan 

kesehatan 

4) Melakukan modifikasi lingkungan sehingga menjadi aman dan menunjang 

tercapainya keluarga dan lingkungan keluarga yang sehat 

5) Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat guna mendukung 

pencapaian optimal dalam perawatan anggota yang mengalami gangguan 

kesehatan. 

 

B. Peran Keluarga dalam Perawatan Lansia 

Peran utama keluarga dalam perawatan lansia tidak terlepas dari 2 kegiatan utama 

perawatan kesehatan, yaitu pencegahan penyakit dan perawatan lansia saat menderita 

suatu penyakit. 

a. Tindakan Pencegahan 

Kegiatan pencegahan dilakukan pada saat lansia berada dalam kondisi yang relatif 

sehat. Dapat dilakukan oleh keluarga dengan membantu lansia memelihara 

kesehatan dan fungsi kehidupannya sehingga lansia mandiri dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan pencegahan ini dilakukan melalui upaya 

membantu lansia mewujudkan pola hidup teratur dan seimbang. 

b. Tindakan Perawatan 

Kegiatan perawatan dilakukan pada saat lansia menderita suatu penyakit. Bantuan 

keluarga yang dapat diberikan bertujuan memulihkan kondisi lansia agar sehat 

kembali dan mengurangi gejala penyakit atau ketidaknyamanan yang disebabkan 
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oleh gangguan kesehatan, serta mencegah terjadinya komplikasi akibat penyakit 

yang diderita. 

 

C. Konsep Dasar Stroke 

      Otak merupakan organ tubuh yang ikut berpartisipasi pada semua kegiatan tubuh, 

seperti bergerak, berfikir, berbicara, emosi, membaca, menulis, melihat, mendengar, dan 

sebagainya.  

a. Pengertian Stroke 

Penyakit serebrovaskuler ( CVD ) atau stroke adalah setiap kelainan otak akibat 

proses patologi pada sistem pembuluh darah otak. Stroke adalah gangguan fungsi otak 

yang disebabkan oleh gangguan aliran darah ke bagian otak (Smeltzer & Bare, 2001). 

Fungsi otak yang rusak tidak dapat membaik sepenuhnya, bahkan kejadian stroke 

dapat berulang.Proses ini dapat berupa penyumbatan lumen pembuluh darah oleh 

trombosis atau emboli, pecahnya dinding pembuluh darah otak, perubahan 

permeabilitas dinding pembuluh darah dan perubahan viskositas maupun kualitas 

darah sendiri. Perubahan dinding pembuluh darah otak serta komponen lainnya dapat 

bersifat primer karena kelainan kongenital maupun degeneratif, atau sekunder akibat 

proses lain seperti peradangan, arteriosklerosis, hipertensi dan diabetes mellitus 

(Misbach, 1999 ).  

b. Jenis-jenis Stroke 

1. Stroke Iskemik (Stroke akibat penurunan aliran darah ke otak), yang dapat 

disebabkan oleh trombus (bekuan darah dalam pembuluh darah otak atau leher) 

atau embolus (bekuan darah atau material lain yang berasal dari tempat lain). 

2. Stroke Perdarahan, disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak dengan 

perdarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. 

c. Faktor risiko yang berhubungan dengan stroke 

1. Faktor Risiko yang Dapat Dimodifikasi 

� Hipertensi 

� Penyakit Jantung 

� Merokok 

� Diabetes 

� Kadar kolesterol darah yang tinggi 

� Konsumsi alkohol 

� Kegemukan 



������� � � � � 	 
� �� � ��� 
� � ���
��	 � �� �� ��� 	 � � 	 
� � 	 ��� 
�� ��� 

������
� �
� ��� 










 



� ��� ������ 
��� � ��� ��
��� �� ��
� ���









$




� Kontrasepsi oral 

� Kurang aktivitas fisik 

2. Faktor Risiko yang Tidak Dapat Dimodifikasi 

� Usia 

� Jenis Kelamin 

� Ras 

� Keturunan 

d. Gambaran umum pasien dengan stroke 

Manifestasi klinik stroke sangat bergantung pada daerah otak yang terganggu aliran 

darahnya dan fungsi daerah otak yang mengalami kerusakan tersebut. Ada yang 

mengalami lumpuh separo badan, bicara menjadi pelo, sulit menelan, sulit bicara, 

pelupa, gerakan tidak terkoordinasi, mudah menangis atau tertawa, banyak tidur, 

bahkan ada juga yang koma ( Lumbantobing, 2000, Ignatavicius, 2003 ). 

1. Tanda dan gejala awal stroke berupa awitan yang tiba-tiba dari munculnya satu 

atau gabungan dari tanda dan gejala berikut : 

� Pandangan kabur atau kebutaan pada satu atau kedua mata 

� Baal, kelemahan, kelumpuhan wajah, atau salah satu lengan atau kaki, atau 

juga kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh 

� Kesulitan berbicara atau memahami ucapan orang lain 

� Kesulitan menelan 

� Nyeri kepala hebat 

� Penurunan tingkat kesadaran 

� Kejang 

2. Tanda dan gejala yang muncul bergantung pada : 

� Daerah pembuluh nadi otak yang terkena 

� Lama dan beratnya tingkat penurunan aliran darah ke otak 

� Penyebab utama yang mendasari penurunan aliran darah ke otak 

3. Komplikasi yang lazim terjadi setelah serangan stroke : 

� Gangguan pengembangan paru atau gangguan pola napas 

� Radang paru 

� Kekakuan sendi bahu 

� Sumbatan pembuluh balik, terutama pada tungkai yang lumpuh (kebanyakan 

daerah betis) 
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� Luka lecet pada bagian tubuh yang sering mendapat penekanan selama tirah 

baring 

� Kedutan sampai dengan kejang 

� Sulit mengontrol keinginan buang air besar maupun kecil 

� Aspirasi (tersedak) 

� Tukak lambung 

� Perubahan kemampuan berpikir dan berkomunikasi 
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  Stroke perlu dan dapat dicegah, setidak-tidaknya dapat diperpanjang rentang 

waktu terjadinya. Di negara industri, stroke merupakan penyebab kematian nomor tiga pada 

kelompok usia lanjut, setelah penyakit jantung dan kanker. Namun, stroke paling banyak 

menyebabkan cacat pada kelompok usia di atas 45 tahun, sehingga klien tidak mampu lagi 

untuk mencari nafkah seperti sediakala, menjadi tergantung pada orang lain dan tidak jarang 

dapat menjadi beban bagi keluarganya, baik beban tenaga, beban perasaan dan beban 

ekonomi ( Hickey, 1997; Lumbantobing, 2000 ). 

Prinsip penatalaksanaan lansia pasca stroke adalah untuk mencegah atau mengatasi 

komplikasi dan meningkatkan kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

a. Untuk menghindari kekakuan sendi dan otot-otot, diperlukan stimulasi, mobilisasi, dan 

ambulasi. Apabila berbaring, sebaiknya kepala tempat tidur ditinggikan sekitar 30o untuk 

mempertahankan suplai darah ke otak dan mengoptimalkan pengembangan dada. Lansia 

juga harus diposisikan bergantian miring kanan-telentang-miring kiri setiap 2 jam untuk 

meningkatkan kenyamanan, mempertahankan pengembangan paru, mencegah infeksi 

paru, luka lecet, dan sumbatan pembuluh balik. 

b. Untuk mencegah atau mengatasi kesulitan mengontrol buang air besar maupun kecil 

dapat dilakukan pemenuhan kebutuhan cairan 6 – 8 gelas perhari dan kebutuhan 

makanan berserat yang cukup. Selain itu tempat untuk melakukan BAB/BAK harus 

membuat lansia nyaman, kecuali bila lansia terganggu mobilitasnya, mungkin diperlukan 

pispot untuk membantu BAB/BAK di tempat tidur. Latihan otot dasar panggul dan otot 

anus dapat diberikan secara bertahap sampai lansia dapat mengontrol kemampuan 

BAB/BAK. Apabila lansia sama sekali tidak mampu mengontrol BAB/BAK, maka perlu 

dilakukan pemantauan kebersihan daerah kemaluan dan bokong, serta pastikan tempat 

tidur atau alas duduknya selalu dalam keadaan kering dan bersih untuk menghindari 

masalah kulit. 

c. Untuk mencegah aspirasi (tersedak), pastikan rute memberi makan aman (mulut atau 

maagslang). Untuk mengalihkan rute dari maagslang ke mulut harus dipastikan lansia 

dapat menunjukkan kemampuan menelan makanan padat atau cairan dengan aman dan 

efektif (tidak tersedak). 

d. Untuk merawat lansia dengan stroke diperlukan ketelatenan dan kesabaran, serta 

kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Umumnya rehabilitasi pada pasien stroke 
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memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk gangguan kemampuan melakukan 

aktivitas motorik, gangguan kemampuan pengenalan benda melalui penginderaan, serta 

kelabilan emosi umumnya mengalami pemulihan dalam beberapa minggu, termasuk 

gangguan penglihatan. Sementara itu, kemampuan berjalan, kemampuan pengucapan 

kata, dan kemampuan memahami bahasa umumnya pulih dalam waktu satu tahun atau 

lebih. Keluarga sangat dibutuhkan dukungannya dalam masa pemulihan, terutama 

mendampingi dalam program fisioterapi maupun pengobatan, serta melakukan aktivitas 

sehari-hari, termasuk beribadah. Keluarga juga harus menyiapkan lingkungan yang 

kondusif di rumah serta memperhatikan kesehatan fisik dan emosionalnya sendiri selama 

merawat lansia, sehingga lansia menjadi mandiri sesuai dengan kemampuannya. 

 

Berikut ini dijelaskan beberapa masalah yang mungkin ditemukan oleh keluarga selama 

merawat lansia dan penatalaksanaannya: 

MASALAH YANG 
DITEMUKAN 

PENATALAKSANAAN 

� Tidak menyadari keberadaan 
orang atau benda dari sisi 
penglihatan yang terganggu 

� Mengabaikan salah satu sisi tubuh 
� Kesulitan menilai jarak 

� Tempatkan benda dalam lapang pandang mata yang 
tidak terganggu 

� Mendekati lansia dari sisi lapang pandang mata yang 
tidak terganggu 

� Ingatkan lansia untuk memalingkan kepala ke arah 
mata yang mengalami kehilangan lapang pandang 

� Bantu lansia dengan kacamata bila perlu 
� Selalu berkomunikasi dalam lapang pandang mata 

yang tidak terganggu 
� Kesulitan melihat pada malam 

hari 
� Tidak menyadari keberadaan 

benda atau batas benda 

� Tempatkan benda-benda dalam pusat lapang pandang 
� Bantu lansia untuk menggunakan tongkat atau benda 

lain untuk mengenali suatu benda yang berada di tepi 
lapang pandang 

� Pastikan penerangan cukup, hindari beraktivitas dalam 
keadaan gelap 

� Penglihatan ganda � Jelaskan pada lansia lokasi benda-benda ketika 
ditempatkan di dekatnya 

� Tempatkan barang/kebutuhan perawatan lansia di 
lokasi yang tetap/sama 

� Kelemahan wajah, lengan, dan 
kaki pada sisi yang sama 

� Kelumpuhan wajah, lengan, dan 
kaki pada sisi yang sama 

� Tempatkan benda dalam jangkauan lansia pada sisi 
yang tidak sakit 

� Mobilisasikan lansia secara teratur (miringkan tubuh 
ke kanan dan kiri setiap 2 jam) 

� Berikan latihan untuk meningkatkan kekuatan otot 
pada sisi yang tidak sakit 

� Bantu lansia untuk melakukan latihan rentang gerak 
pada sisi yang sakit 

� Pertahankan kesejajaran tubuh 
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� Berikan perawatan mata 
� Berjalan tidak mantap dan tegak 
� Tidak mampu menyatukan kaki, 

perlu dasar berdiri yang luas 

� Dukung lansia selama fase awal melakukan gerak dan 
berpindah 

� Bantu lansia dengan alat penyokong (kruk, tongkat, 
kursi roda, dsb) 

� Ingatkan lansia untuk tidak melakukan aktivitas tanpa 
bantuan atau alat penyokong 

� Kesulitan dalam membentuk kata � Mencari metode alternatif untuk berkomunikasi 
dengan lansia 

� Memberikan cukup waktu kepada lansia untuk 
merespons selama berkomunikasi 

� Kesulitan menelan � Siapkan makanan dengan tekstur lembut atau 
potongan yang kecil 

� Memposisikan tubuh dengan benar saat makan 
� Membantu lansia saat makan 
� Tempatkan makanan pada sisi mulut yang tidak sakit 
� Berikan waktu yang cukup untuk makan 
� Berikan minum secukupnya dengan hati-hati 
� Bersihkan mulut dan gigi setelah makan 

� Baal dan kesemutan pada lengan 
atau kaki 

� Kesulitan menyadari posisi tubuh 

� Menghindari lansia menggunakan bagian tubuh yang 
sakit sebagai tumpuan dominan 

� Bantu lansia melakukan latihan rentang gerak pada 
area yang sakit dan berikan alat penyokong jika perlu 

� Tempatkan benda kebutuhan perawatan ke arah sisi 
yang sehat 

� Tidak mampu membentuk 
kata/kalimat yang dapat dipahami, 
mungkin mampu berbicara dalam 
respons kata tunggal 

� Membantu lansia untuk mengulang bunyi alfabet 

� Tidak mampu memahami 
kata/kalimat yang dibicarakan, 
mampu bicara tetapi tidak masuk 
akal 

� Berbicara secara perlahan dan jelas untuk membantu 
lansia membentuk bunyi 

� Tidak mampu membentuk 
kalimat dan tidak mampu 
memahami kalimat yang 
dibicarakan 

� Berbicara secara perlahan dengan kalimat sederhana, 
gunakan bahasa tubuh atau gambar jika perlu 

� Kehilangan daya ingat jangka 
pendek dan jangka panjang 

� Penurunan rentang perhatian 
� Penurunan kemampuan 

berkonsentrasi 
� Perubahan penilaian 

� Sesering mungkin mengingatkan kembali lansia 
terhadap orang, waktu, tempat, dan situasi 

� Tempatkan benda favorit atau foto keluarga di dekat 
lansia 

� Gunakan bahasa sederhana dalam berkomunikasi 
dengan lansia 

� Mengulang dan menekankan perintah atau tugas untuk 
lansia dengan petunjuk visual dan verbal 

� Dampingi lansia dalam menjalankan terapi pengobatan 
(minum obat secara teratur) 

� Kehilangan kontrol terhadap diri 
sendiri 

� Kelabilan emosi 

� Mempertahankan lingkungan yang menyenangkan dan 
aman bagi lansia 

� Mendorong lansia untuk mengekspresikan 
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� Penurunan toleransi terhadap 
situasi yang mencetuskan stress 

� Depresi 
� Menarik diri 
� Rasa takut, bermusuhan, dan 

marah 
� Perasaan dikucilkan 

perasaannya, terutama yang berkaitan dengan proses 
penyakit 

� Mendorong lansia untuk berpartisipasi dalam aktivitas 
kelompok sesuai dengan kemampuan dan moodnya 

� Berikan kesempatan kepada lansia untuk melakukan 
aktivitas yang menyenangkan baginya sesuai dengan 
kemampuan sebagai stimulasi 

� Ketidakmampuan seksual 
(lubrikasi, ereksi, ejakulasi) atau 
kelemahan syahwat (untuk lansia 
yang masih memiliki pasangan 
dan aktif secara seksual sebelum 
terserang stroke) 

� Mendukung lansia untuk mendiskusikan perasaannya 
dengan pasangan 

� Mendukung lansia untuk berkonsultasi kepada ahli 
bersama pasangan 
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 Penurunan fungsi organ pada proses penuaan dan dampak yang ditimbulkan dapat 

menjadi masalah yang kompleks dan serius, baik bagi lansia, keluarga, masyarakat, 

maupun negara. Keluarga berperan penting dalam pemeliharaan kesehatan lansia. Selain 

adanya motivasi budaya dan agama yang menyebabkan lansia lebih suka tinggal bersama 

keluarga,peran keluarga akan sangat bergantung pada karakteristik penyakit yang diderita 

lansia, yang pada umumnya bersifat menahun, kronis, sulit disembuhkan, dan berpotensi 

mengancam jiwa.  

� Stroke merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita lansia. Pada saat ini, 

stroke merupakan salah satu sindroma yang banyak ditemukan dan mengancam 

masyarakat terutama yang berusia di atas 45 tahun. Sindroma stroke terjadi mendadak 

dan dapat berakhir dengan kematian atau kecacatan yang menetap, sehingga produktivitas 

dan kualitas hidup klien akan menurun, bahkan klien akan menjadi sangat bergantung 

pada keluarga atau orang-orang di dekatnya. 

 Dengan mengoptimalkan lima tugas pokok keluarga dalam pemeliharaan dan 

perawatan kesehatan, yaitu mengenali masalah kesehatan, memutuskan tindakan, 

merawat, memodifikasi lingkungan, serta memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan, 

keluarga mampu membantu lansia mempertahankan fungsi-fungsi kehidupan agar lebih 

mandiri, bahagia, dan sejahtera.�
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