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ABSTRAK

Stroke dengan hemiparese seringkali menimbulkan masalah dalam ADL (Activity
Daily Living) dimana salah satunya adalah kebersihan mulut dan gigi pada pasien pasca
stroke. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari Gambaran Dukungan Keluarga Dalam
Pemenuhan Kebutuhan ADL (Activity Daily Living) Pada Pasien Pasca Stroke di Instalasi
Rawat Jalan Rumah Sakit Baptis Kediri. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif. Populasi
berjumlah 75 orang dan sebanyak 32 responden yang dipilih dengan teknik purposive
sampling. Variabel penelitian ini adalah Dukungan Keluarga Dalam Pemenuhan
Kebutuhan ADL (Activity Daily Living) Pada Pasien Pasca Stroke. Data dikumpulkan
dengan menggunakan wawancara terstruktur dan diolah dengan distribusi frekuensi. Hasil
penelitian menunjukkan dukungan instrumental keluarga baik sebanyak 18 responden
(56,2%), dukungan informasional keluarga cukup sebanyak 22 responden (68,8%),
dukungan penilaian keluarga cukup sebanyak 22 responden (68,8%), dukungan
emosional keluarga cukup sebanyak 19 responden (59,4%). Di simpulkan gambaran
dukungan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ADL (Activity Daily Living) pada
pasien pasca stroke di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Baptis Kediri terbanyak adalah
baik dan cukup. Oleh karena itu dukungan keluarga perlu ditingkatkan dalam hal
pemberian dukungan informasional, dukungan penilaian, dan dukungan emosional
dengan tetap mempertahankan dukungan instrumental pada pasien pasca stroke di
Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Baptis Kediri.

Kata kunci: Dukungan keluarga, ADL (Activity Daily Living) , Pasien pasca stroke.

ABSTRACT

Stroke with hemiparese often causes problems in ADL (Activity of Daily Living)
that one of them is oral and dental hygiene in post-stroke patients. The purpose of this
study was to study the description of family support in ADL requirement (Activity of Daily
Living) requirement fulfillment to patient post stroke at Outpatient Installation Kediri
Baptist Hospital. Design of this research was Descriptive. The population was 75 people
and the sample was 32 respondents chosen by purposive sampling technique. The
variable of this research was Family Support in Providing of ADL requirement (Activity
of Daily Living) in Post-Stroke Patient. Data were collected by using structured interview
and processed with frequency distribution. The result of the study showed that there were

18 respondents (56,2%) good family instrumental support, there were 22 respondents had
enough family informational support (68,8%), there were 22 respondents (68,8%) had
enough family assessment support, and there were 19 respondents (59.4%) had enough
family emotional support. It can be concluded that description of family support in
providing ADL requirement (Activity of Daily Living) in post-stroke patients in
Outpatient Installation Kediri Baptist Hospital most were good and enough. Therefore,
family support needs to be improved in terms of providing informational support,
assessment support, and emotional support by keeping maintaining instrumental support
in post-stroke patients at the Outpatient Installation of Kediri Baptist Hospital.

Keywords: Family support, ADL (Activity of Daily Living), Patient post stroke.

Pendahuluan

Stroke merupakan penyakit yang
paling sering menyebabkan cacat berupa
kelumpuhan anggota gerak, gangguan
bicara, proses berfikir daya ingat, dan
bentuk-bentuk kecacatan yang lain
sebagai akibat gangguan fungsi otak
(Muttaqin, 2008). Stroke adalah
kehilangan fungsi otak diakibatkan oleh
berhentinya suplai darah ke bagian otak,
biasanya merupakan akumulasi penyakit
serebrovaskular selama beberapa tahun.
Permasalahan yang terjadi adalah
hemiparesis (kelemahan wajah, lengan
dan kaki pada sisi yang sama), ataksia
(berjalan tidak mantap/tegak), disartria
(kesulitan dalam membentuk kata), dan
disfagia (kesulitan menelan), (Smelter
(2001) dalam Ariani, 2012). Pada pasien
pasca stroke akan mengakibatkan
menurunnya ADL (Activity Daily
Living) yang disebabkan oleh kelemahan
pada anggota gerak. Activity Daily
Living merupakan aktivitas pokok bagi
perawatan diri yang meliputi: mandi,
berpakaian, ke toilet, transferring,
kontinensia, makan (Noorkasiani &
Tamher, 2009). Untuk meningkatkan
kemampuan Activity Daily Living pada
pasien pasca stroke memerlukan
dukungan keluarga yang meliputi
dukungan
instrumental,
dukungan
informasional, dukungan penilaian, dan
dukungan emosional (Friedman, (1998)
dalam Setiadi, 2008). Data pasien pasca
stroke di Instalasi Rawat Jalan Rumah
Sakit Baptis Kediri menunjukkan bahwa

pemenuhan kebutuhan ADL (Activity
Daily Living) belum dilakukan oleh
keluarga salah satunya kebersihan mulut
dan gigi belum dilakukan secara
maksimal.
Angka kematian akibat stroke
dari tahun ke tahun meningkat. Dampak
yang mengkhawatirkan, stroke saat ini
tidak hanya menyerang orang tua saja,
melainkan juga menyerang kaum muda.
Menurut Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) Nasional tahun 2013,
Prevalensi
stroke
di
Indonesia
berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan
sebesar 7,0 per mil dan yang
berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan
atau gejala sebesar 12,1 per mil. Jadi,
sebanyak 57,9 % penyakit stroke telah
terdiagnosis oleh nakes (Riskesdas,
2013). Disabilitas akibat stroke salah
satunya adalah gangguan pemenuhan
kebutuhan ADL (Activity Daily Living),
karena
penderita
stroke
dapat
mengalami berbagai masalah pada
anggota gerak seperti hemiparesis
(kelemahan wajah, lengan dan kaki pada
sisi yang sama), ataksia (berjalan tidak
mantap/tegak), disartria (kesulitan dalam
membentuk
kata),
dan
disfagia
(kesulitan menelan). Dukungan keluarga
cukup membantu dalam pemenuhan
kebutuhan ADL (Activity Daily Living).
Berdasarkan hasil pra penelitian di
Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit
Baptis Kediri yang dilakukan selama
dua hari, pada tanggal 3 juli 2017 dan 4
juli 2017 dari 10 responden didapatkan
hasil bahwa dukungan informasi hanya
dilakukan keluarga 15 % dan dukungan

penilaian hanya dilakukan keluarga 60
%. Sedangkan hasil penelitian Tiyas
Agustining Sri (2017) dengan judul
Gambaran
Dukungan
Keluarga
Terhadap Perawatan Kesehatan Mulut
dan Gigi Pasien Pasca Stroke Di Rumah
Sakit Baptis Kediri di dapatkan hasil
bahwa dukungan instrumental sebagian
besar memberikan dukungan sedang
sebanyak 23 responden (65,7%),
dukungan informasional sebagian besar
adalah kurang sebanyak 21 responden
(60%), dukungan penilaian mayoritas
adalah kurang sebanyak 29 responden
(82,9%), dan dukungan emosional
sebagian besar adalah kurang sebanyak
22 responden (62,9%).
Stroke adalah kehilangan fungsi
otak diakibatkan oleh berhentinya suplai
darah ke bagian otak, biasanya
merupakan
akumulasi
penyakit
serebrovaskular selama beberapa tahun.
Stroke merupakan sindrom klinis yang
timbulnya mendadak, progresif cepat,
serta berupa defisit neurologis lokal dan
atau global yang berlangsung 24 jam
atau lebih.
Masalah yang terjadi
meliputi defisit lapang penglihatan,
defisit motorik, defisit verbal, defisit
kognitif,
dan
defisit
emosional.
Kelemahan yang sering terjadi pada fisik
akibat stroke adalah hemiparesis
(kelemahan wajah, lengan dan kaki pada
sisi yang sama), ataksia (berjalan tidak
mantap/tegak),
disartria (kesulitan
dalam membentuk kata), dan disfagia
(kesulitan menelan), (Smelter 2001,
dalam Ariani 2012). Pada pasien pasca
stroke akan mengakibatkan menurunnya
ADL (Activity Daily Living) yang
disebabkan oleh kelemahan pada
anggota
gerak.
Dengan
adanya
kelemahan anggota gerak pada pasien
pasca stroke dapat menyebabkan
berbagai resiko antara lain resiko jatuh.
Activity Daily Living merupakan
aktivitas pokok bagi perawatan diri yang
meliputi: mandi, berpakaian, ke toilet,
transferring,
kontinensia,
makan
(Noorkasiani & Tamher, 2009).
Pendekatan keluarga sangat diperlukan
dalam kebutuhan aktivitas sehari-hari
pada pasien pasca stroke yaitu dengan

memberikan dukungan pada pasien.
Dukungan dari keluarga akan membantu
pasien pasca stroke dalam menjalani
kebutuhan aktivitas sehari-hari, namun
sebaliknya apabila dukungan keluarga
dalam memenuhi kebutuhan aktivitas
sehari-hari pada pasien pasca stroke
tidak dilakukan akan mengakibatkan
proses pemulihan dapat terhambat.
Dampak dari pasca stroke meliputi
gangguan otak yang berat dan kematian
bila tidak dapat mengontrol respons
pernapasan
atau
kardiovaskular
(Batticaca, 2008).
Kelemahan anggota gerak pada
pasien pasca stroke mengakibatkan
penurunan kebutuhan ADL (Activity
Daily
Living).
Untuk mengatasi
kesulitan yang dihadapi oleh pasien
pasca stroke, maka diperlukan adanya
dukungan keluarga. Dukungan keluarga
dapat berupa Dukungan Instrumental
yaitu keluarga merupakan sumber
pertolongan praktis dan konkrit,
Dukungan Informasional yaitu keluarga
berfungsi sebagai sebuah kolektor dan
seminator
(penyebar
informasi),
Dukungan Penilaian yaitu keluarga
bertindak sebagai sebuah umpan balik,
membimbing dan menengahi pemecahan
masalah dan sebagai sumber dan
validator identitas keluarga, dan
Dukungan Emosional yaitu keluarga
sebagai sebuah tempat yang aman dan
damai untuk istirahat dan pemulihan
serta membantu pengusaan terhadap
emosi, (Setiadi, 2008). Tujuan penelitian
ini untuk menggambarkan dukungan
keluarga dalam pemenuhan kebutuhan
ADL (Activity Daily Living) pada pasien
pasca stroke di Instalasi Rawat Jalan
Rumah Sakit Baptis Kediri”.

Metodologi Penelitian

Desain
penelitian
yang
digunakan adalah deskriptif. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua pasien
pasca stroke yang kontrol dengan
kelemahan anggota gerak di Instalasi
Rawat Jalan Rumah Sakit Baptis Kediri

yang memenuhi kriteria inklusi. Jumlah
pasien pasca stroke di Instalasi Rawat
Jalan Rumah Sakit Baptis Kediri
sejumlah 32 pasien. Sampling yang
digunakan adalah purposive sampling.
Variabel penelitian ini adalah dukungan

keluarga dalam pemenuhan kebutuhan
ADL (Activity Daily Living) pada pasien
pasca stroke. Instrument penelitian ini
menggunakan wawancara terstruktur.
Analisis data menggunakan tabel
distribusi frekuensi.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Dukungan Instrumental Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan ADL (Activity
Daily Living) Pada Pasien Pasca Stroke di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit
Baptis Kediri. Tanggal 10 Januari – 15 Januari 2018 (n=32)
Dukungan Instrumental Keluarga Dalam Pemenuhan
Kebutuhan ADL
Baik
Cukup
Kurang
Total

Berdasarkan tabel 1 dapat
diketahui bahwa dukungan instrumental
keluarga dalam pemenuhan kebutuhan
ADL (activity daily living) pada pasien

Frekuensi

Presentase

18
11
3
32

56,2%
34,4%
9,4%
100%

pasca stroke lebih dari 50% memberikan
dukungan baik sebanyak 18 responden
(56,2%).

Tabel 2. Dukungan Informasional Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan ADL
(Activity Daily Living) Pada Pasien Pasca Stroke di Instalasi Rawat Jalan
Rumah Sakit Baptis Kediri Pada Tanggal 10 Januari – 15 Januari 2018 (n=32).
Dukungan Informasional Keluarga Dalam Pemenuhan
Kebutuhan ADL
Baik
Cukup
Kurang
Total

Berdasarkan tabel 2 dapat
diketahui bahwa dukungan informasional
keluarga dalam pemenuhan kebutuhan
ADL (activity daily living) pada pasien

Frekuensi

Presentase

4
22
6
32

12,4 %
68,8 %
18,8 %
100%

pasca stroke lebih dari 50% memberikan
dukungan cukup sebanyak 22 responden
(68,8%).

Tabel 3. Dukungan Penilaian Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan ADL (Activity
Daily Living) Pada Pasien Pasca Stroke di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit
Baptis Kediri Pada Tanggal 10 Januari – 15 Januari 2018 (n=32).
Dukungan Penilaian Keluarga Dalam Pemenuhan
Kebutuhan ADL
Baik
Cukup
Kurang
Total

Berdasarkan tabel 3 dapat
diketahui bahwa dukungan penilaian

Frekuensi

Presentase

7
22
3
32

21,8 %
68,8 %
9,4 %
100%

keluarga dalam pemenuhan kebutuhan
ADL (activity daily living) pada pasien

pasca stroke lebih dari 50% memberikan
dukungan cukup sebanyak 22 responden

Tabel 4.

(68,8%).

Dukungan Emosional Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan ADL (Activity
Daily Living) Pada Pasien Pasca Stroke di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit
Baptis Kediri Pada Tanggal 10 Januari – 15 Januari 2018 (n=32).

Dukungan Emosional Keluarga Dalam Pemenuhan
Kebutuhan ADL
Baik
Cukup
Kurang
Total

Berdasarkan tabel 4 dapat
diketahui bahwa dukungan emosional
keluarga dalam pemenuhan kebutuhan
ADL (activity daily living) pada pasien
pasca stroke lebih dari 50% memberikan
dukungan cukup sebanyak 19 responden
(59,4%).

Pembahasan.

Dukungan Instrumental Keluarga
Dalam Pemenuhan Kebutuhan ADL
(Activity Daily Living) Pada Pasien
Pasca Stroke.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dukungan Instrumental keluarga
dalam pemenuhan kebutuhan ADL
(activity daily living) pada pasien pasca
stroke di Instalasi Rawat Jalan Rumah
Sakit Baptis Kediri, dari 32 responden
lebih dari 50% dukungan instrumental
keluarga baik yaitu sebanyak 18
responden (56,2%).
Menurut
Setiadi
(2008),
dukungan instrumental yaitu keluarga
merupakan sumber pertolongan praktis
dan konkrit diantaranya: bantuan
langsung dari orang yang diandalkan
seperti materi, tenaga, dan sarana.
Manfaat dukungan ini adalah mendukung
pulihnya energi atau stamina dan
semangat yang menurun selain itu
individu merasa bahwa masih ada
perhatian
atau
kepedulian
dari
lingkungan terhadap seseorang yang

Frekuensi

Presentase

6
19
7
32

18,8 %
59,4 %
21,8 %
100%

sedang mengalami kesusahan atau
penderitaan. Salah satu dukungan
instrumental pemenuhan kebutuhan ADL
(activity daily living) dapat diberikan
dengan
cara
mengajarkan
dan
menyediakan
peralatan
mandi,
berpakaian, ke toilet, transferring
(berpindah), kontinensia dan makan pada
pasien dilakukan dengan memberikan
contoh konkrit dan praktek (Noorkasiani
& Tamher, 2011). Faktor yang
mempengaruhi dukungan instrumental
keluarga yaitu dipengaruhi oleh tahap
perkembangan dalam hal ini dipengaruhi
oleh faktor usia adalah pertumbuhan dan
perkembangan, dengan demikian setiap
rentang usia (bayi-lansia) memiliki
pemahaman dan respon terhadap
perubahan kesehatan yang berbeda-beda
(Purnawan, 2008).
Dukungan
yang
diberikan
keluarga dalam penyediaan alat-alat
(instrumental) baik hal ini dapat
dipengaruhi
oleh
faktor
yang
mempengaruhi salah satunya usia.
Responden berada pada rentang usia
terbanyak yaitu > 51 tahun. Usia > 51
tahun merupakan usia dewasa, dalam hal
ini terjadi perubahan fisik yang tidak
mampu berfungsi seperti sedia kala dan
beberapa organ tubuh tertentu mulai
kehilangan
(menurun)
fungsinya.
Sedangkan tugas perkembangan yang
dilakukan keluarga mampu menerima,
mengenal perubahan fisik, perubahan
mental,
sehingga
terkait
ini
mempengaruhi
keluarga
dalam
memenuhi tanggung jawab dalam hal
penyediaan alat-alat yang diperlukan

oleh pasien. Hal ini dibuktikan dari hasil
penelitian usia terbanyak responden
adalah > 51 tahun sebanyak 14
responden (73,7%). Pemberian dukungan
instrumental keluarga dalam pemenuhan
kebutuhan ADL pada pasien pasca stroke
dengan hemiparese keluarga selalu
menyediakan peralatan yang digunakan
untuk mandi. Dengan adanya dukungan
keluarga tersebut pasien dengan pasca
stroke
dapat melakukan pemenuhan
kebutuhannya secara mandiri sesuai
dengan kemampuan dari pasien tersebut.
Selain itu keluarga juga perlu
menjelaskan cara menyiapkan baju dan
celana ganti untuk berpakaian. Pada usia
yang matang responden memiliki
pemahan yang baik tentang cara
menyiapkan baju dan celana ganti untuk
berpakaian. Hal ini dibuktikan dari hasil
wawancara
terstruktur
pertanyaan
tentang “keluarga menyiapkan baju dan
celana ganti untuk berpakaian” jawaban
responden yang sering muncul yaitu
“selalu”,
sehingga
dukungan
instrumental keluarga tentang berpakaian
dalam
kategori
baik.
Pemberian
dukungan instrumental keluarga dalam
pemenuhan kebutuhan ADL pada pasien
pasca stroke dengan hemiparese keluarga
selalu menyediakan baju dan celana yang
digunakan untuk berpakaian. Dengan
menyediakan baju serta celana untuk
berpakaian akan membuat pemenuhan
kebutuhan ADL (activity daily living)
pada pasien pasca stroke dalam hal
berpakaian akan baik. Oleh karena itu
keluarga perlu untuk memberikan
dukungan
instrumental
tentang
berpakaian pada pasien pasca stroke.
Hasil
penelitian
juga
menunjukkan bahwa keluarga juga
menyediakan keset di depan kamar
mandi. Pada usia yang matang responden
memiliki pemahaman yang baik tentang
cara memasang keset di depan kamar
mandi. Hal ini dibuktian dari hasil
wawancara
terstruktur
pertanyaan
tentang “keluarga memasang keset di
depan kamar mandi” jawaban responden
yang sering muncul yaitu “selalu”,
sehingga dukungan instrumental keluarga
tentang ke toilet dalam kategori baik.

Keset yang terpasang di depan kamar
mandi dapat mencegah pasien pasca
stroke tidak terpeleset saat berjalan ke
kamar mandi, karena lantai yang licin
bisa menyebabkan pasien terpeleset
ketika beranjak ke kamar mandi. Dengan
memasang keset di depan kamar mandi
akan membuat pemenuhan kebutuhan
ADL (activity daily living) pada pasien
pasca stroke dalam hal ke toilet akan baik
selain itu melindungi responden dari
cidera.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keluarga menyediakan alat bantu
untuk berpindah.
Keluarga
telah
mengajarkan dan menyediakan alat bantu
berpindah dan cara berpindah, misal:
kursi
roda/tongkat/walker
untuk
membantu berjalan atau berpindah. Hal
ini dapat dibuktian dari hasil wawancara
terstruktur pertanyaan tentang “keluarga
menyediakan alat bantu berpindah misal:
kursi
roda/tongkat/walker
untuk
membantu berjalan dan berpindah”
jawaban responden yang sering muncul
yaitu “selalu”, sehingga dukungan
instrumental
keluarga
tentang
transferring dalam kategori baik. Pasien
pasca stroke akan merasa jenuh ketika
hanya berdiam diri di tempat tidur. Alat
bantu kursi roda/tongkat/walker dapat
membantu pasien untuk melakukan
aktivitasnya sehari-hari. Pasien dapat
beranjak ke ruang tamu, ke depan rumah,
dan ke tempat yang ia inginkan. Dengan
mengajarkan pasien berpindah dan
membantu berjalan menggunakan alat
bantu kursi roda/tongkat/walker akan
membuat pemenuhan kebutuhan ADL
(activity daily living) pada pasien pasca
stroke dalam berpindah akan baik dan
keluarga telah memberikan dukungan
yang baik terkait kebutuhan ADL
(activity daily living) transferring /
berpindah.
Keluarga
juga
perlu
menyediakan bed pen atau pispot. Pada
usia yang matang responde memiliki
pemahaman yang baik tentang cara
menyediakan bed pen atau pispot. Hal ini
dibuktikan dari hasil wawancara
terstruktur pertanyaan tentang “keluarga
menyiapkan bed pen atau pispot”

jawaban responden yang sering muncul
yaitu “sering”, sehingga dukungan
instrumental
keluarga
tentang
kontinensia dalam kategori baik.
Keluarga menyiapakan bed pen atau
pispot untuk membantu pasien pasca
stroke berkemih ketika ia menginginkan
berkemih di tempat tidur. Dengan cara
mengajarkan dan menyediakan bed pen
atau pispot akan membuat pemenuhan
kebutuhan ADL (activity daily living)
pada pasien pasca stroke dalam hal
kontinensia akan baik.
Keluarga
juga
perlu
menyediakan peralatan makan dan
minum. Dalam hal ini keluarga memiliki
pemahan yang baik tentang cara
mengajarkan dan menyediakan peralatan
makan dan minum. Hal ini dibuktikan
dari
hasil
wawancara
terstruktur
pertanyaan
tentang
“keluarga
menyiapkan peralatan makan dan
makanan” jawaban responden yang
sering muncul yaitu “selalu”, sehingga
dukungan instrumental keluarga tentang
makan dalam kategori baik. Keluarga
menyiapkan peralatan makan dan
makanan untuk mempermudah pasien
makan tepat waktu yang berguna untuk
memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan.
Asupan gizi yang baik dapat membantu
proses pemulihan penyakit dan menjaga
kesehatan tubuh. Dengan mengajarkan
dan menyediakan peralatan makan dan
minum akan membuat pemenuhan
kebutuhan ADL (activity daily living)
pada pasien pasca stroke dalam hal
makan akan baik.

Dukungan Informasional Keluarga
Dalam Pemenuhan Kebutuhan ADL
(Activity Daily Living) Pada Pasien
Pasca Stroke.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dukungan Informasional keluarga
dalam pemenuhan kebutuhan ADL
(activity daily living) pada pasien pasca
stroke di Instalasi Rawat Jalan Rumah
Sakit Baptis Kediri, dari 32 responden
lebih dari 50% dukungan informasional

keluarga cukup yaitu sebanyak 22
responden (68,8%).
Menurut
Setiadi
(2008),
dukungan informasional yaitu keluarga
berfungsi sebagai sebuah kolektor dan
seminator (penyebar informasi). Manfaat
dari dukungan ini adalah dapat menekan
munculnya suatu stressor karena
informasi
yang
diberikan
dapat
menyumbangkan aksi sugesti yang
khusus pada individu. Aspek-aspek
dalam dukungan ini adalah pemberian
nasehat, pengarahan, ide-ide dan
pemberian
informasi.
Salah
satu
dukungan informasional pemenuhan
kebutuhan ADL (activity daily living)
dapat diberikan dengan cara mengajarkan
mandi, berpakaian, ke toilet, transferring
(berpindah), kontinensia dan makan pada
pasien dilakukan dengan memberikan
contoh konkret dan praktek (Noorkasiani
&
Tamher,
2011).
Dukungan
informasional keluarga dipengaruhi oleh
pendidikan atau tingkat pengetahuan
yaitu keyakinan seseorang terhadap
adanya dukungan terbentuk oleh variabel
intelektual yang terdiri dari pengetahuan,
latar
belakang
pendidikan,
dan
pengalaman masa lalu. Kemampuan
untuk memahami faktor-faktor yang
berhubungan dengan penyakit dan
menggunakan
pengetahuan
tentang
kesehatan untuk menjaga kesehatan
dirinya. Selain itu faktor yang
mempengaruhi dukungan informasional
keluarga yaitu dipengaruhi oleh tahap
perkembangan dalam hal ini dipengaruhi
oleh faktor usia adalah pertumbuhan dan
perkembangan, dengan demikian setiap
rentang usia (bayi-lansia) memiliki
pemahaman dan respon terhadap
perubahan kesehatan yang berbeda-beda.
Selain itu dukungan informasional
dipengaruhi faktor eksternal yaitu faktor
sosio ekonomi. Faktor sosial dan
psikososial dapat meningkatkan risiko
terjadinya penyakit dan mempengaruhi
cara seseorang mendefinisikan dan
bereaksi terhadap penyakitnya. Variabel
psikososial
mencakup:
stabilitas
perkawinan, gaya hidup, dan lingkungan
kerja. Seseorang biasanya akan mencari
dukungan dan persetujuan dari kelompok

sosialnya, hal ini akan mempengaruhi
keyakinan
kesehatan
dan
cara
pelaksanaannya. Semakin tinggi tingkat
ekonomi seseorang biasanya ia akan
lebih cepat tanggap terhadap gejala
penyakit yang dirasakan. Sehingga ia
akan segera mencari pertolongan ketika
merasa ada gangguan pada kesehatannya
(Purnawan, 2008).
Dukungan
informasional
sangatlah mempengaruhi pemenuhan
kebutuhan ADL (activity daily living)
pada pasien pasca stroke dimana
dukungan informasional yang baik akan
membentuk pemenuhan kebutuhan ADL
(activity daily living) pada pasien pasca
stroke baik. Akan tetapi menurut peneliti
dari hasil penelitian didapatkan lebih dari
50% sejumlah 22 responden (68,8%)
memiliki
dukungan
informasional
tentang pemenuhan kebutuhan ADL
(activity daily living) cukup. Dukungan
informasional keluarga yang diberikan
cukup hal ini dikarenakan terdapat
beberapa faktor yang mempengaruhi
dukungan informasional salah satunya
pendidikan atau tingkat pengetahuan. Hal
ini dibuktikan dari hasil penelitian
menunjukkan
pendidikan
terakir
responden SD sebanyak 6 responden
(75%). Tinggi rendahnya pendidikan
akan mempengaruhi tingkat kemampuan
seseorang dalam menyerap informasi dan
menganalisis serta mengaplikasikan
setiap informasi yang diterima. Usia
sekolah dasar memiliki kemampuan
untuk berpikir melalui urutan sebab
akibat dan mulai mengenali banyaknya
cara yang bisa ditempuh dalam
menyelesaikan
permasalahan
yang
dihadapinya, hanya saja apa yang
dipikirkan masih terbatas pada hal-hal
yang ada hubunganya dengan sesuatu
yang konkret. Pada tingkat pendidikan
ini responden memiliki pemahaman yang
cukup tentang cara mandi pakai pancuran
(shower). Hal ini dapat dibuktikan dari
hasil wawancara pada pertanyaan tentang
“keluarga memberikan informasi tentang
mandi menggunakan pancuran (shower)”
jawaban responden yang sering muncul
yaitu
“kadang-kadang”,
sehingga
dukungan informasional keluarga tentang

mandi dalam kategori cukup. Dengan
memberikan penjelasan dan memberikan
contoh
konkrit
tentang
mandi
menggunakan pancuran (shower) kepada
pasien pasca stroke akan membuat
pemenuhan kebutuhan ADL (Activity
Daily Living) terpenuhi. Akan tetapi
pengetahuan yang dimiliki responden
tentang mandi menggunakan pancuran
(shower) masih kurang karena daya
menangkap informasi terbatas.
Selain itu keluarga juga perlu
memberikan informasi tentang cara
berpakaian dengan benar. Pada tingkat
pendidikan ini keluarga memiliki
pemahaman yang cukup tentang cara
memberikan
pengarahan
tentang
berpakaian dengan benar. Hal ini
dibuktian dari hasil hasil wawancara
terstruktur pertanyaan tentang “keluarga
memberikan informasi tentang cara
berpakaian dengan benar” jawaban
responden sebagian menjawab “kadangkadang”,
sehingga
dukungan
informasional
keluarga
tentang
berpakaian dalam kategori cukup.
Keluarga menganggap bahwa berpakaian
dengan benar merupakan hal yang sepele
dan bisa dilakukan sendiri oleh pasien,
akan tetapi pada pasien pasca stroke
tidak mampu berpakaian dengan benar
karena mengalami kelemahan pada
anggota gerak sehingga pasien tidak
terlihat rapi.
Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa keluarga juga
memberikan informasi tentang cara
beranjak ke toilet supaya tidak terpeleset
atau terjatuh. Dukungan yang diberikan
keluarga dalam memberikan informasi
cukup juga dipengaruhi oleh faktor usia.
Responden berada pada rentang usia
terbanyak yaitu > 51 tahun. Usia > 51
tahun merupakan usia dewasa, dalam hal
ini terjadi perubahan fisik yang tidak
mampu berfungsi seperti sedia kala dan
beberapa organ tubuh tertentu mulai
kehilangan (menurun) fungsinya. Dalam
hal ini pasien akan dapat memiliki
pemahaman
terhadap
perubahan
kesehatan pada dirinya sendiri terutama
dalam mencegah resiko jatuh saat ke
toilet, dengan pengarahan dari keluarga

bagaimana cara beranjak ke toilet supaya
tidak terpeleset secara langsubng bisa
dijalankan oleh pasien tersebut. Sehingga
perlu adanya dukungan informasi yang
secara terus menerus pada pasien
tersebut. Hal ini dibuktian dari hasil
wawancara
terstruktur
pertanyaan
tentang “keluarga memberikan informasi
tentang cara beranjak ke toilet supaya
tidak terpeleset atau terjatuh” jawaban
responden yang sering muncul yaitu
“sering”,
sehingga
dukungan
informasional keluarga tentang ke toilet
dalam
kategori
cukup.
Dengan
memberikan penjelasan tentang cara
beranjak ke toilet supaya tidak terpeleset
atau terjatuh kepada pasien pasca stroke
akan mengurangi resiko cidera akibat
terjatuh atau terpeleset saat beranjak ke
toilet. Akan tetapi responden yang
rentang usia > 51 tahun sudah mulai
kehilangan (menurun) memori, sering
lupa sehingga dukungan informasional
yang diberikan keluarga cukup.
Berdasarkan hasil penelitian
keluarga perlu memberikan informasi
tentang cara turun dari tempat tidur
menuju ke kursi roda. Keluarga memiliki
pemahaman yang cukup tentang cara
memberikan ide-ide tentang cara turun
dari tempat tidur menuju ke kursi
roda/kursi yang ada di kamar. Hal ini
dibuktian
dari
hasil
wawancara
terstruktur pertanyaan tentang “keluarga
memberikan informasi tentang cara turun
dari tempat tidur menuju kursi roda/kursi
di kamar” jawaban responden yang
sering muncul yaitu “kadang-kadang”,
sehingga
dukungan
informasional
keluarga tentang transferring (berpindah)
dalam kategori cukup. Peneliti berasumsi
dengan memberikan penjelasan dan
memberikan contoh konkrit tentang cara
turun dari tempat tidur menuju kursi
roda/kursi yang tersedia di kamar pada
pasien pasca stroke akan membantu
pasien untuk melakukan mobilisasi.
Akan tetapi pengetahuan yang dimiliki
responden sudah mulai menurun dan
responden lebih memperhatikan kondisi
fisik sehingga mengabaikan informasi
yang diberikan keluarga, oleh karena itu
responden tidak dapat menangkap

dengan baik informasi yang diberikan
keluarga
dalam
hal
transferring
(berpindah).
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keluarga memberikan informasi
tentang cara memakai bed pen atau
pispot dengan benar. Dukungan yang
diberikan keluarga dalam memberikan
informasi cukup juga dipengaruhi oleh
faktor sosio ekonomi salah satunya
pekerjaan. Seseorang yang sibuk dengan
aktivitas pekerjaan yang dijalani
mempengaruhi perhatian pada anggota
keluarga yang sakit. Hal ini dibuktian
dari
hasil
wawancara
terstruktur
pertanyaan
tentang
“keluarga
memberikan informasi tentang cara
memakai bed pen atau pispot dengan
benar” jawaban responden yang sering
muncul yaitu “kadang-kadang”, sehingga
dukungan informasional keluarga tentang
kontinensia dalam kategori cukup.
Peneliti berasumsi bahwa keluarga yang
sibuk dengan pekerjaan yang dijalani
terlalu banyak belum maksimal dalam
memberikan pengarahan dan informasi
tentang kontinensia, karena waktu untuk
memberikan informasi kurang.
Keluarga juga perlu memberikan
informasi tentang makanan yang boleh
dikonsumsi dan yang tidak boleh
dikonsumsi. Dukungan informasional
keluarga cukup tentang makanan
dipengaruhi oleh faktor pekerjaan.
Seseorang yang sibuk dengan aktivitas
pekerjaan yang dijalani mempengaruhi
perhatian pada anggota keluarga yang
sakit. Hal ini dibuktian dari hasil
wawancara
terstruktur
pertanyaan
tentang “keluarga memberikan informasi
tentang makanan yang boleh dikonsumsi
dan yang tidak boleh dikonsumsi”
jawaban responden yang sering muncul
yaitu “sering”, sehingga dukungan
informasional keluarga tentang makan
dalam kategori cukup. Pentingnya
informasi
dalam
hal
pemenuhan
kebutuhan makanan sesuai diet yang
dianjurkan sangat dibutuhkan untuk
membantu proses pemulihan penyakit
dan memenuhi kebutuhan nutrisi pasien
pasca stroke. Peneliti berasumsi bahwa
keluarga yang sibuk dengan pekerjaan

yang dijalani terlalu banyak belum
maksimal dalam memberikan pengarahan
dan informasi tentang makan, karena
waktu untuk memberikan informasi
kurang.

Dukungan Penilaian Keluarga Dalam
Pemenuhan Kebutuhan ADL (Activity
Daily Living) Pada Pasien Pasca
Stroke.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dukungan penilaian keluarga
dalam pemenuhan kebutuhan ADL
(activity daily living) pada pasien pasca
stroke di Instalasi Rawat Jalan Rumah
Sakit Baptis Kediri, dari 32 responden
lebih dari 50% dukungan penilaian
keluarga cukup yaitu sebanyak 22
responden (68,8%).
Menurut
Setiadi
(2008),
dukungan penilaian yaitu keluarga
bertindak sebagai sebuah umpan balik,
membimbing dan menengahi pemecahan
masalah dan sebagai sumber dan
validator identitas keluarga, diantaranya:
memberikan support, penghargaan dan
perhatian. Salah satu dukungan penilaian
pemenuhan kebutuhan ADL (activity
daily living) dapat diberikan dengan cara
mengajarkan mandi, berpakaian, ke
toilet,
transferring
(berpindah),
kontinensia dan makan pada pasien
dilakukan dengan memberikan contoh
konkrit dan praktek (Noorkasiani &
Tamher, 2011). Dukungan penilaian
keluarga dipengaruhi oleh pendidikan
atau tingkat pengetahuan yaitu keyakinan
seseorang terhadap adanya dukungan
terbentuk oleh variabel intelektual yang
terdiri dari pengetahuan, latar belakang
pendidikan, dan pengalaman masa lalu.
Kemampuan untuk memahami faktorfaktor yang berhubungan dengan
penyakit dan menggunakan pengetahuan
tentang kesehatan untuk menjaga
kesehatan dirinya. Selain itu faktor yang
mempengaruhi dukungan informasional
keluarga yaitu dipengaruhi oleh tahap
perkembangan dalam hal ini dipengaruhi
oleh faktor usia adalah pertumbuhan dan

perkembangan, dengan demikian setiap
rentang usia (bayi-lansia) memiliki
pemahaman dan respon terhadap
perubahan kesehatan yang berbeda-beda.
Selain itu dukungan informasional
dipengaruhi faktor eksternal yaitu faktor
sosio ekonomi. Faktor sosial dan
psikososial dapat meningkatkan risiko
terjadinya penyakit dan mempengaruhi
cara seseorang mendefinisikan dan
bereaksi terhadap penyakitnya. Variabel
psikososial
mencakup:
stabilitas
perkawinan, gaya hidup, dan lingkungan
kerja. Seseorang biasanya akan mencari
dukungan dan persetujuan dari kelompok
sosialnya, hal ini akan mempengaruhi
keyakinan
kesehatan
dan
cara
pelaksanaannya. Semakin tinggi tingkat
ekonomi seseorang biasanya ia akan
lebih cepat tanggap terhadap gejala
penyakit yang dirasakan. Sehingga ia
akan segera mencari pertolongan ketika
merasa ada gangguan pada kesehatannya
(Purnawan, 2008).
Dukungan penilaian merupakan
salah satu dukungan yang bermanfaat
untuk memberikan support, penghargaan
dan perhatian. Dari hasil penelitian di
atas didapatkan lebih dari 50% sejumlah
22
responden
(68,8%)
memiliki
dukungan penilaian tentang pemenuhan
kebutuhan ADL (activity daily living)
cukup. Dukungan penilaian keluarga
yang diberikan cukup hal ini dikarenakan
keluarga sibuk dengan aktivitas yang
harus dikerjakan baik membersihkan
rumah dan bekerja untuk mencari uang
guna mencukupi kebutuhan ekonomi
sehari-hari, sehingga keluarga sering
mengabaikan evaluasi kepada pasien.
Dukungan penilaian keluarga cukup yang
diberikan
oleh
keluarga
seperti
mengevaluasi kemampuan mandi yang
dilakukan secara mandiri, mengevaluasi
kemampuan berpakaian dengan benar,
mengevaluasi kemampuan pergi ke toilet
secara
mandiri,
mengevaluasi
kemampuan turun dari tempat tidur
menuju kursi roda, mengevaluasi
kemampuan menggunakan bed pen atau
pispot dengan benar, mengevaluasi
kemampuan makan sesuai diet yang
diajarkan. Hal ini dapat dibuktikan

berdasarkan hasil wawancara terstruktur
pertanyaan
tentang
“keluarga
mengevaluasi kemampuan mandi yang
dilakukan secara mandiri” jawaban
responden yang sering muncul yaitu
“sering dan kadang-kadang”, sehingga
dukungan penilaian keluarga tentang
mandi dalam kategori cukup. Peneliti
berasumsi bahwa keluarga yang sibuk
dengan pekerjaan yang dijalani, mereka
akan sering mengabaikan evaluasi pada
pasien, karena waktu yang digunakan
untuk memberikan penilaian atau
evaluasi kurang.
Berdasarkan hasil wawancara
terstruktur pertanyaan tentang “keluarga
mengevaluasi cara berpakaian dengan
benar” jawaban responden yang sering
muncul yaitu “sering dan kadangkadang”, sehingga dukungan penilaian
keluarga tentang berpakaian dalam
kategori cukup. Peneliti berasumsi bahwa
keluarga
menganggap
berpakaian
merupakan tindakan yang sepele dan bisa
dilakukan setiap orang dengan benar,
sehingga keluarga sering mengabaikan
evaluasi pada pasien pasca stroke dalam
hal kemampuan berpakaian dengan
benar. Sehingga dukungan penilaian
keluarga cukup.
Hasil penelitian menunjukkan
keluarga memberikan penilaian tentang
cara beranjak ke toilet supaya tidak
terpeleset atau terjatuh. Dukungan yang
diberikan keluarga dalam memberikan
penilaian cara beranjak ke toilet cukup
hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor
pekerjaan. Hal ini dibuktian dari hasil
wawancara
terstruktur
pertanyaan
tentang
“keluarga
mengevaluasi
kemampuan pergi ke toilet” jawaban
responden yang sering muncul yaitu
“sering dan kadang-kadang”, sehingga
dukungan penilaian keluarga tentang ke
toilet dalam kategori cukup. Peneliti
berasumsi bahwa keluarga yang sibuk
dengan pekerjaan yang dijalani, mereka
sering mengabaikan evaluasi pada
pasien, karena waktu yang digunakan
untuk memberikan penilaian atau
evaluasi kurang.
Keluarga juga perlu memberikan
dukungan penilaian tentang cara turun

dari tempat tidur menuju ke kursi
roda/kursi yang ada di kamar. Dukungan
penilaian keluarga cukup tentang cara
turun dari tempat tidur menuju ke kursi
roda/kursi yang ada di kamar. Hal ini
dibuktian dari hasil hasil wawancara
terstruktur pertanyaan tentang “keluarga
mengevaluasi kemampuan turun dari
tempat tidur menuju kursi roda dengan
benar” jawaban responden yang sering
muncul yaitu “sering dan kadangkadang”, sehingga dukungan penilaian
keluarga tentang transferring dalam
kategori cukup. Peneliti berasumsi bahwa
keluarga yang berada pada usia produktif
belum maksimal dalam mengevaluasi
kemampuan pasien turun dari tempat
tidru menuju kursi roda, karena sibuk
dengan aktivitas yang dikerjakan
sehingga
keluarga
mengabaikan
penilaian atau evaluasi terhadap pasien.
Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa keluarga perlu
memberikan penilaian tentang cara
menggunakan bed pen atau pispot
dengan benar. Dukungan yang diberikan
keluarga dalam memberikan penilaian
cukup tentang cara menggunakan bed
pen atau pispot dengan benar juga
dipengaruhi oleh faktor sosio ekonomi
salah satunya pekerjaan. Seseorang yang
sibuk dengan aktivitas pekerjaan yang
dijalani mempengaruhi penilaian pada
anggota keluarga yang sakit. Hal ini
dibuktian
dari
hasil
wawancara
terstruktur pertanyaan tentang “keluarga
mengevaluasi cara menggunakan bed pen
atau pispot dengan benar” jawaban
responden yang sering muncul yaitu
“sering dan kadang-kadang”, sehingga
dukungan penilaian keluarga tentang
kontinensia dalam kategori cukup.
Peneliti berasumsi bahwa keluarga yang
berada pada usia produktif belum
maksimal
dalam
mengevaluasi
kemampuan pasien menggunakan bed
pen atau pispot dengan benar, karena
sibuk dengan aktivitas yang dikerjakan
sehingga
keluarga
mengabaikan
penilaian atau evaluasi terhadap pasien.
Keluarga juga perlu memberikan
penilaian tentang kemampuan makan
sesuai diit yang dianjurkan. Dukungan

penilaian cukup tentang kemampuan
makan sesuai diit yang dianjurkan
dipengaruhi oleh faktor pekerjaan.
Seseorang yang sibuk dengan aktivitas
pekerjaan yang dijalani mempengaruhi
penilaian pada anggota keluarga yang
sakit. Hal ini dibuktian dari hasil
wawancara
terstruktur
pertanyaan
tentang
“keluarga
mengevaluasi
kemampuan makan sesuai dengan diet
yang dianjurkan” jawaban responden
yang sering muncul yaitu “sering dan
kadang-kadang”, sehingga dukungan
penilaian keluarga tentang makan dalam
kategori cukup. Peneliti berasumsi bahwa
responden yang sudah bisa makan sendiri
keluarga mengabaikan evaluasi pada
pasien karena keluarga juga sibuk dengan
aktivitas pekerjaan yang sedang dijalani,
sehingga dukungan penilaian keluarga
cukup.

Dukungan Emosional Keluarga Dalam
Pemenuhan Kebutuhan ADL (Activity
Daily Living) Pada Pasien Pasca
Stroke.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dukungan emosional keluarga
dalam pemenuhan kebutuhan ADL
(activity daily living) pada pasien pasca
stroke di Instalasi Rawat Jalan Rumah
Sakit Baptis Kediri, dari 32 responden
lebih dari 50% dukungan emosional
keluarga cukup yaitu sebanyak 19
responden (59,4%).
Menurut
Setiadi
(2008),
dukungan emosional yaitu keluarga
sebagai sebuah tempat yang aman dan
damai untuk istirahat dan pemulihan
serta membantu pengusaan terhadap
emosi. Setiap orang membutuhkan
bantuan afeksi dari orang lain, dukungan
ini berupa dukungan simpatik dan
empati,
cinta,
kepercayaan,
dan
penghargaan. Salah satu dukungan
emosional keluarga dalam pemenuhan
kebutuhan ADL (activity daily living)
dapat diberikan dengan cara mengajarkan
mandi, berpakaian, ke toilet, transferring
(berpindah), kontinensia dan makan pada

pasien dilakukan dengan memberikan
contoh konkrit dan praktek (Noorkasiani
& Tamher, 2011). Dukungan penilaian
keluarga dipengaruhi oleh oleh faktor
emosi yaitu faktor emosional juga
mempengaruhi
keyakinan
adanya
dukungan dan cara melaksanakannya.
Seseorang yang mengalami respons stres
dalam setiap perubahan hidupnya
cenderung berespon terhadap berbagai
tanda sakit, mungkin dilakukan dengan
cara mengkhawatirkan bahwa penyakit
tersebut
dapat
mengancam
kehidupannya. Seseorang yang secara
umum terlihat sangat tenang mungkin
mempunyai respons emosional yang
kecil selama ia sakit. Seorang individu
yang tidak mampu melakukan koping
secara emosional terhadap ancaman
penyakit mungkin akan menyangkal
adanya gejala penyakit pada dirinya dan
tidak mau menjalani pengobatan. Selain
itu dukungan emosional keluarga juga
dipengaruhi faktor eksternal yaitu faktor
sosio ekonomi. Faktor sosial dan
psikososial dapat meningkatkan risiko
terjadinya penyakit dan mempengaruhi
cara seseorang mendefinisikan dan
bereaksi terhadap penyakitnya. Variabel
psikososial
mencakup:
stabilitas
perkawinan, gaya hidup, dan lingkungan
kerja. Seseorang biasanya akan mencari
dukungan dan persetujuan dari kelompok
sosialnya, hal ini akan mempengaruhi
keyakinan
kesehatan
dan
cara
pelaksanaannya. Semakin tinggi tingkat
ekonomi seseorang biasanya ia akan
lebih cepat tanggap terhadap gejala
penyakit yang dirasakan. Sehingga ia
akan segera mencari pertolongan ketika
merasa ada gangguan pada kesehatannya.
(Purnawan, 2008).
Dukungan emosional merupakan
salah satu dukungan yang bermanfaat
untuk memberikan dukungan simpatik
dan empati, cinta, kepercayaan, dan
penghargaan. Dari hasil penelitian di atas
didapatkan lebih dari 50% sejumlah 19
responden (59,4%) memiliki dukungan
emosional tentang pemenuhan kebutuhan
ADL (activity daily living) cukup.
Dukungan emosional keluarga yang
diberikan cukup dipengaruhi oleh faktor

usia. Hal ini dapat dibuktikan
berdasarkan
wawancara
terstruktur
pertanyaan
tentang
“keluarga
mendampingi saya saat mandi” sebagian
responden masih ada yang menjawab
“kadang-kadang”, sehingga dukungan
emosional tentang mandi dalam kategori
cukup. Peneliti berasumsi pada usia
produktif ketika responden sudah bisa
mandi
sendiri
keluarga
jarang
mendampingi pasien mandi, sehingga
dukungan emosional keluarga dalam hal
mandi cukup.
Berdasarkan hasil wawancara
terstruktur pertanyaan tentang “keluarga
memberikan pujian tentang upaya
berpakaian dengan benar” sebagian
responden masih ada yang menjawab
“kadang-kadang”, sehingga dukungan
emosional keluarga tentang berpakaian
dalam kategori cukup. Peneliti berasumsi
keluarga menganggap bahwa berpakaian
dengan benar merupakan hal yang sudah
biasa dilakukan setiap orang, sehingga
keluarga sering mengabaikan untuk
memberikan pujian pada saat pasien
berpakaian dengan benar.
Berdasarkan hasil wawancara
terstruktur pertanyaan tentang “keluarga
mendampingi saya saat pergi ketoilet”
jawaban responden yang sering muncul
yaitu “sering” akan tetapi masih ada juga
yang
menjawab
“kadang-kadang”,
sehingga dukungan emosional keluarga
tentang ke toilet dalam kategori cukup.
Peneliti berasumsi ketika pasien pasca
stroke sudah bisa beranjak ke toilet
sendiri keluarga jarang mendampingi
pasien pergi ke toilet, sehingga dukungan
emosional dalam hal ke toilet cukup.
Sehingga dalam hal ini perlunya adanya
support dari keluarga.
Berdasarkan hasil wawancara
terstruktur pertanyaan tentang “keluarga
mendampingi saya saat turun dari tempat
tidur menuju kursi roda/kursi di kamar”
jawaban responden yang sering muncul
yaitu
“kadang-kadang”,
sehingga
dukungan emosional keluarga tentang
transferring dalam kategori cukup.
Peneliti berasumsi ketika pasien sudah
bisa turun dari tempat tidur menuju ke
kursi roda secara mandiri, keluarga

jarang mendampingi pasien saat turun
dari tempat tidur menuju kursi roda.
Akan tetapi untuk mencegah terjadi
resiko jatuh pada pasien tersebut
keluarga tetap perlu mendampingi
pasien.
Berdasarkan hasil wawancara
terstruktur pertanyaan tentang “keluarga
mendampingi saya saat berkemih atau
membuang hajat menggunakan bed pen
atau pispot” jawaban responden yang
sering muncul yaitu “sering”, sehingga
dukungan emosional keluarga tentang
kontinensia dalam kategori cukup.
Dengan adanya pendampingan tersebut
yang dilkakukan oleh keluarga, pasien
dapat terpenuhi dalam hal kontinensia.
Berdasarkan hasil wawancara terstruktur
tentang dukungan emosional keluarga
dari
seluruh
indikator
dukungan
emosional dalam pemenuhan kebutuhan
ADL, keluarga kadang-kadang bahkan
ada yang tidak pernah memberikan
pujian tentang upaya makan dengan
benar sesuai diet yang dianjurkan.
Dengan memberikan pujian akan dapat
membangkitkan motivasi dan kemauan
pasien untuk memenuhi kebutuhan ADL
nya sesuai kemampuan dari pada pasien
secara mandiri.

Simpulan

Dukungan Keluarga Dalam
Pemenuhan Kebutuhan ADL (Activity
Daily Living) Pada Pasien Pasca Stroke
di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit
Baptis Kediri adalah baik dan cukup.

Saran

Dukungan
keluarga
dalam
pemenuhan kebutuhan ADL (activity
daily living) pada pasien pasca stroke
dapat meningkatkan motivasi pasien
dalam upaya pemenuhan kebutuhan ADL
(activity daily living) baik secara mandiri
ataupun dengan bantuan keluarga.
Diharapkan dukungan keluarga dalam

pemenuhan kebutuhan ADL (activity
daily living) dapat ditingkatkan dalam hal
dukungan
infotmasional,
dukungan
penilaian, dan dukungan emosional.
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