LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)

Implementasi Hasil Penelitian Hibah Bersaing 2017
PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN
KETAHANAN KELUARGA MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN
CAREGIVER PASIEN STROKE DI RUMAH

OLEH:
Ketua: Nikmatul Fadilah, S.Kep.,Ns., M.Kep.
NIDN. 4001037701
Anggota : 1. Minarti, M.Kep., Sp.Kom.
NIDN. 4030076701
2. Tumini, SKM., SPd., M.MKes.
NIDN. 4023075601

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
JURUSAN KEPERAWATAN
PRODI D III KEPERAWATAN KAMPUS SUTOPO SURABAYA
TAHUN 2020

i

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT
1

Judul PKM

:

2

NamaMitra Program PKM (1)
NamaMitra Program PKM (2)
Ketua Tim Pengusul
a. Nama
b. NIDN
c. Jabatan/Golongan
d. Jurusan/Program Studi
e. PoltekkesKemenkes
f. Bidamgkeahlian
g. Alamat Kantor/Telpon
a. Anggota Tim Pengusul
b. JumlahAnggota
c. NamaAnggota I/BidangKeahlian

:
:

Pemberdayaan keluarga dalam meningkatkan
ketahanan
keluarga
melalui
pendampingan
caregiver pasien stroke di rumah
Keluarga yang merawat pasien stroke di rumah
-

:
:
:
:
:
:
:

Nikmatul Fadilah, S.Kep., Ns., M.Kep.
4001037701
Lektor / III B
Keperawatan/Prodi D III Keperawatan Sutopo
Surabaya
Keperawatan Medikal Bedah
Jl .Parangkusumo No 1 Surabaya

:
:
:
:
:

Dosen 2 orang
Minarti,M.Kep., Sp.Kom./Keperawatan KomunitasKeluarga
Tumini, SKM., SPd., M.MKes./ Keperawatan
Medikal Bedah
3 orang
Jl .Parang Kusumo No 1 Surabaya

3

4

d. NamaAnggota I/BidangKeahlian

5

6

7
8
9

e. JumlahMahasiswa yang terlibat
f. Alamat Kantor/telpon
LokasiKegiatan/Mitra 1
a. Wilayah Mitra (Desa/Kec)
b. Kabupaten/Kota
c. Propinsi
d. Jarak PT keLokasiMitra 1
e. Alamat Kantor/Telp
LokasiKegiatan/Mitra 2
a. Wilayah Mitra (Desa/Kec)
b. Kabupaten/Kota
c. Propinsi
d. Jarak PT keLokasiMitra 2
e. Alamat Kantor/Telp
Luaran yang dihasilkan

Puskesmas Perak Timur, Kec. Pabean Cantian
Surabaya
Jawa Timur
3,7 km
Jl. Parang Kusumo no.1, Kec. Krembangan-Surabaya
-

Luaran wajib: modul dan artikel ilmiah pada jurnal
nasional
8 bulan

JangkaWaktuPelaksanaan
Biaya Total
- DIPA/BLU
- Sumber
lain
(tuliskandanlampirkan)

Rp. 24.000.000,-

Surabaya, Oktober 2020
Ketua Tim PKM

Kepala Pusat PPM

Nikmatul Fadilah, S.Kep., Ns., M.Kep.
NIP. 197703012002122003
Mengetahui
Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

Setiawan, SKM.,M.Psi
NIP. 196304211985031005

drg. Bambang Hadi Sugito M.Kes
NIP. 196204291993031002
ii

RINGKASAN

Perubahan kondisi fisik pasien stroke terutama kelemahan anggota gerak dapat
menyebabkan hambatan dalam pemenuhan aktivitas hidup sehari-hari. Kondisi
tersebut menyebabkan mereka mengalami ketergantungan dalam memenuhi ADL, dan
memicu timbulnya stres bagi pasien dan keluarga/informal caregiver yang merawat
dirumah. Stressor yang muncul dalam keluarga selama masa perawatan di rumah dapat
menyebabkan ketegangan dan beban bagi pasien stroke dan keluarga yang merawat,
dan informal caregiver menyatakan kurang siap memberikan perawatan,
ketidakpuasan akan kehidupan, bahkan menyatakan penurunan kualitas hidup.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
perawatan caregiver pasien stroke, pencapaian perilaku koping adaptif caregiver,
pemantauan status kesehatan caregiver, serta peningkatan kemampuan ADL pasien
stroke sesuai kondisinya. Kegiatan PKM ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas
Perak Timur. Sejumlah 57 caregiver mengikuti kegiatan penyuluhan, latihan
keterampilan dan pendampingan, pemeriksaan kesehatan, serta evaluasi. Kegiatan
PKM menggunakan media berupa power poin presentasi, modul, alat pengukuran
kesehatan (timbangan badan, tensi meter, dan alat cek GDA&kolesterol portable), dan
instrument penilaian (perawatan pasien stroke, perilaku koping, dan ADL pasien
stroke). Hasi kegiatan berupa data kesehatan caregiver, kemampuan perawatan pasien
stroke, perilaku koping caregiver, serta kemampuan ADL pasien stroke sebelum dan
sesudah kegiatan PKM. Hasil penilaian kemampuan perawatan pasien stroke, perilaku
koping caregiver, dan kemampuan ADL pasien stroke menunjukkan peningkatan
walau masih sangat minimal. Data kesehatan caregiver juga menunjukkan bebrapa
risiko kesehatan yang mereka alami diantaranya tekanan darah sebagian besar kategor
hipertensi, memiliki riwayat penyakit (hipertensi, diabetes, dan hiperkolesterolemia).
Keluarga pemberi perawatan semestinya juga mendapat perhatian dan dukungan
terhadap kebutuhannya dari penyedia pelayanan kesehatan, sehingga mereka tetap
dalam kondisi terbaik untuk tetap dapat memberikan dukungan dan perawatan bagi
anggota keluarganya yang mengalami stroke. Pengetahuan merawat pasien stroke
yang pernah didapat dari petugas kesehatan saat perawatan dirumah sakit perlu
mendapatkan tindak lanjut dan evaluasi. Pendampingan setelah latihan perawatan
mandiri dan latihan perilaku koping adaptif, serta pematuan kondisi kesehatan
informal caregiver merupakan solusi bagi keluarga dengan pasien stroke untuk
mencapai ketahanan keluarga dan kualitas hidup yang optimal.
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Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Pengabdian Masyarakat yang berjudul Pemberdayaan keluarga
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Keterbatasan/kelemahan dan ketergantungan pasien stroke dalam menjalani
aktivitas kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan stres dalam proses
perawatandirumah, baik bagi pasien maupun keluarga sebagai pemberi perawatan
(informal caregiver).Perubahan kondisi pasien stroke yang dikenal dengan gejala
sisa,terutama adanya kelemahan/kelumpuhan anggota gerak tubuh, kesulitan
menelan, kesulitan berbicara dan memahami pembicaraan orang lain dapat
menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam aktivitas hidup sehari-hari, dan
memerlukan bantuan dari keluarga. Kondisi ini seringkali memicu konflik atau
stress pada keluarga khususnya anggota keluarga yang memberikan perawatan
utama sehari-harikarena mereka merasa kurang siap merawat akibat keterbatasan
pengetahuan-keterampilan dan/atau kurangnya kesiapan secara psikososial
(Oguilanaet al, 2014; Handayani&Dewi, 2009).
Peran keluarga dalam memelihara kesehatan anggota keluarga sangat
dibutuhkan khususnya pada perawatan penyakit kronik termasuk penyakit tidak
menular (non communicable disease) yang saat ini cenderung terus meningkat
prevalensinya baik di daerah urban (perkotaan) maupun daerah rural (pedesaan),
diantaranya stroke. Keluarga diharapkan dapat menjalankan peran pendukung
penting sejak periode akut serangan penyakit sampai dengan periode pemulihan dan
rehabilitasi. Hasil Riskesdas 2013 menyatakan Jawa Timur merupakan propinsi
keempat dengan prevalensi stroke tertinggi (16‰) berdasarkan terdiagnosis nakes
dan gejala tertinggi (16‰) setelah Sulawesi Selatan (17,9‰), DI Yogyakarta
(16,9‰), dan Sulawesi Tengah (16,6‰).Walaupun prevalensi stroke Jawa Timur
menurun pada data Riskesdas tahun 2018 yaitu sebesar 12,4‰, namun Jawa timur
masih termasuk dalam 8 besar provinsi dengan prevalensi kasus stroke.Data Dinas
Kesehatan Jawa Timur tahun 2012 penyakit rawat inap terbanyak untuk rumah rakit
tipe A stroke dengan 5.103 jiwa, rumah sakit tipe B stroke dengan 6.575 jiwa,
rumah sakit tipe C stroke dengan 3.573 jiwa dan di rumah sakit tipe D stroke dengan
548 jiwa.Data Profil Kesehatan Jawa Timur 2017 menunjukkan bahwa 6 kabupaten
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dengan persentase kasus hipertensi tertinggi yaitu kabupaten Ngawi (72,88%),
kabupaten Banyuwangi (55,65%), kabupaten Blitar (50,00%), kota Madiun
(49,66%), dan kabupaten Nganjuk (48,88%), kota Surabaya (45,32%). Kota
Surabaya walaupun diurutan ke-3, namun berdasarkan jumlah kasus pada urutan
ke-3 setelah kabuaten Ngawi dan kabupaten Blitar sejumlah 102.559 kasus
hipertensi yang terdeteksi berdasarkan pemeriksaan tekanan darah oleh petugas
Puskesmas. Puskesmas Perak Timur Surabaya termasuk dalam 5 Puskesmas
dengan kasus tertinggi pada tahun 2017 dan 2018.
Studi sebelumnya menyimpulkan bahwa stressor yang berkelanjutan pada
pasien stroke dan pemberi perawatannya akan berkelanjutan menjadi sebuah
ketegangan (strain) dan beban (burden) bagi keduanya, baik beban fisik/kesehatan,
emosional, sosial maupun finansial (Gbiri et al, 2015; Kumar et al, 2015; Collins et
al, 2011; Vincent et al, 2009).Studi lain juga menyatakan bahwa pemberi perawatan
dan pasien stroke yang mengalami ketegangan (strain) dan beban (burden) selama
perawatan fase akut di rumah sakit dan fase rehabilitasi di rumah, mereka
menyatakan kurang siap memberikan perawatan, merasakan ketidakpuasan hidup
(hubungan interpersonal dan pernikahan), kurang sejahtera, dan menurun kualitas
hidup keduanya (Mc Pherson et al, 2010; Grant et al, 2004).
Hasil penelitian pada 130 keluarga dengan anggota keluarga menderita
stroke di 6 wilayah kerja Puskesmas Kota Surabaya 2017 (termasuk Puskesmas
Perak Timur) menunjukkan bahwa hampir separuh keluarga mampu memberikan
perawatan bagi pasien stroke pada kategori cukup 46,2% dan masih terdapat
keluarga dengan kategori kurang sebesar 12,3%. Sebagian besar (75,4) keluarga
mampu memberikan dukungan internal bagi pasien stroke, dan hampir setengah
keluarga (36,9%) menfasilitasi aktivitas pasien stroke di lingkungan. Hasil
penelitian ini juga menyebutkan bahwa ketahanan keluarga dengan stroke pada
dimensi ketahanan fisik dengan kategori tinggi berada pada urutan kedua (55,4%)
setelah ketahanan sosial (49,2%), dan yang tertinggi yaitu ketahanan psikologis
83,1% (Fadilah, N; Minarti,M; Asnani,A, 2017).
Hubungan pemberi perawatan dan pasien stroke merupakan sebuah
hubungan interpersonal yang semestinya seimbang (balance/equity relationships),
sehingga keduanya harus mencapai kepuasan, kesejahteraan, dan kualitas hidup
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yang baik (Ybema, et al, 2002). Studi Bakas et al (2014) menyimpukan bahwa
pemberi perawatan pasien stroke seringkali mengabaikan kesehatan mereka
sendiridan umumnya mereka diabaikan oleh fasilitas kesehatan profesional selama
anggota keluarganya menjalani fase pemulihan serangan stroke. Keluarga pemberi
perawatan semestinya juga mendapat perhatian dan dukungan terhadap
kebutuhannya dari penyedia pelayanan kesehatan, sehingga mereka tetap dalam
kondisi terbaik untuk tetap dapat memberikan dukungan dan perawatan bagi
anggota keluarganya yang mengalami stroke, baik dukungan informasional;
emosional; instrumental; dan penghargaan, serta menghindari terjadinya situasi
beban pemberi perawatan (burden of caregiver) (Wurtiningsih, 2012; Ybema, et al,
2002).
Pemberi perawatan dan/atau keluarga pasien stroke membutuhkan intervensi
untuk mengatasi situasi krisis akibat stroke. Studi Damawiyah (2015) dan Angarini
(2011) menyimpulkan keluarga lebih termotivasi dan lebih siap memberikan
perawatan dirumah dengan pemberian discharge planning (tindakan perawatan
persiapan pemulangan) saat akhir fase akut perawatan di rumah sakit. Intervensi
saat fase rehabilitasi berupa konseling terapeutik, psikoedukasi, latihan
keterampilan merupakan alternatif intervensi yang terbukti menurunkan beban
perawatan, meningkatkan kepuasan, kesejahteraan, dan kualitas hidup pemberi
perawatan (Bjorhdahl et al, 2007; Collins&Swartz, 2011).
Latihan keterampilan merawat yang pernah diterima keluarga perlu
ditindaklanjuti dan dievaluasi saat keluarga secara langsung menjalankan peran
pemberi perawatan (informal caregiver). Literatur review pada beberapa
menyebutkan bahwa latihan keterampilan prosedural perawatan bagi informal
caregiversignifikan mengurangi kecemasan dan beban perawatan yang mereka
rasakan, dan bahkan signifikan meningkatkan kualitas hidup informal caregiver (
Legg et al, 2011). Hasil studi kuasi eksperimentbimbingan perawatan pasien stroke
bagi informal caregiver melalui kunjungan rumah sebanyak 3 kali dengan durasi
sekitar 2 minggu di wilayah Puskesmas Krembangan Selatanmenyimpulkan bahwa
ada perbedaan yang bermakna (peningkatan ketahanan keluarga) pada keluarga
dengan pasien stroke pada semua indikator (fisik, sosial, dan psikis) ( p value 0.000,
delta -5.375), dan ada perbedaan yang bermakna pada kualitas hidup keluarga
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dengan stroke (p value 0.000, delta -8.825) setelah kegiatan bimbingan (Fadilah,
N; Minarti,M; Asnani,A, 2017). Hasil beberapa studi tersebut menunjukkan bahwa
latihan keterampilan merawat dan latihan perilaku koping adaptif dapat menjadi
pilihan solusi bagi keluarga dengan pasien stroke untuk mencapai ketahanan
keluarga dan kualitas hidup yang optimal.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana kemampuan perawatan caregiver pasien stroke di wilayah Puskesmas
Perak Timur Surabaya?
2. Bagaimana perilaku koping caregiver pasien stroke di wilayah Puskesmas Perak
Timur Surabaya?
3. Bagaimana kondisi kesehatan caregiver pasien stroke di wilayah Puskesmas
Perak Timur Surabaya?
4. Bagaimana kemampuan ADL pasien stroke di wilayah Puskesmas Perak Timur
Surabaya?

1.3 Tujuan Kegiatan
1. Mengidentifikasi kemampuan perawatan caregiver pasien stroke sebelum dan
sesudah mengikuti kegiatan pendampingan dengan model ketahanan keluarga di
wilayah Puskesmas Perak Timur Surabaya?
2. Mengidentifikasi perilaku koping caregiver pasien stroke sebelum dan sesudah
mengikuti kegiatan pendampingan dengan model ketahanan keluarga di wilayah
Puskesmas Perak Timur Surabaya?
3. Mengidentifikasi kondisi kesehatan caregiver pasien stroke di wilayah
Puskesmas Perak Timur Surabaya?
4. Mengidentifikasi kemampuan ADL pasien stroke sebelum dan sesudah
mengikuti kegiatan pendampingan dengan model ketahanan keluarga di wilayah
Puskesmas Perak Timur Surabaya?

1.4 Manfaat
1. Manfaat bagi caregiver:
a. Memperoleh pengetahuan tentang perawatan pasien stroke
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b. Memperoleh pengetahuan tentang perilaku koping adaptif
c. Terpantaunya kondisi kesehatan (tekanan darah, berat badan, gula darah acak,
kolesterol) caregiver pasien stroke
2. Manfaat bagi pasien stroke: terpenuhinya kebutuhan ADL pasien stroke secara
optimal sesuai kondisi
3. Manfaat bagi Puskesmas/Instansi Pelayanan Kesehatan Primer
a. Tercapainya pelayanan upaya kesehatan keluarga/komunitas khususnya
keluarga dengan pasien stroke di rumah
b. Pencapaian kesehatan keluarga/komunitas dengan mengoptimalkan peran
aktif keluarga bersama petugas kesehatan dan kader kesehatan
4. Manfaat bagi Civitas Akademik (Poltekkes Kemenkes Surabaya)
a. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dapat mengaplikasikan hasil
penelitian di masyarakat
b. Terwujudnya upaya kerjasama lintas sector dengan pihak pemangku
kepentingan
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BAB 2
TARGET & LUARAN

2.1 Taget Capaian
Target yang rencana dicapai dalam kegiatan PKM ini adalah:
1. Peningkatan pengetahuan dan psikomotor/keterampilan yang benar informal
caregiver tentang perawatan dalam memenuhi ADL pasien stroke di rumah
2. Pencapaian perilaku koping adaptif informal caregiver selama memberikan
perawatan di rumah
3. Pencapaian kondisi kesehatan optimal informal caregiverselama menjalankan
peran pemberi perawatan pasien stroke di rumah
4. Terpenuhinya kebutuhan ADL pasien stroke dengan adekuat.
2.2 Luaran PKM
Luaran kegiatan PKM yang direncanakan adalah:
1. Luaran wajib, berupa artikel ilmiah pada jurnal nasional yang ber-ISSN dan eISSN
2. Luaran tambahan, berupa modul ber-ISBN dan data dokumentasi pemeriksaan
kesehatan informal caregiver pasien stroke di rumah.
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BAB 3
METODE PELAKSANAAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan PKM
Pelaksanaan kegiatan PKM ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Desain dari pelaksanaan PKM menggunakan intervensi pendampingan kepada
informal caregiver pasienstroke di rumah
2. Sasaran kegiatan PKM adalah keluarga (informal caregiver) yang merawat
pasien stroke dirumah yang berada di wilayah kerja Puskesmas Perak Timur di
sejumlah 57 orang.
3. Tehnik pelaksanaan:
Sebelum kegiatan tim PKM mengurus perijinan ke Bakesbangpol dan Dinas
Kesehatan Kota Surabaya, selanjutnya surat ijin diserahkan ke Puskesmas Perak
Timur Surabaya. Koordinasi tim PKM Poltekkes Kemenkes Surabaya ( 3 dosen,
1 tenaga kependidikan, dan 4 mahasiswa) dan tim Puskesmas Perak Timur
Surabaya (3 orang).
Kegiatan PKM diawali dengan identifikasi karakteristik informal caregiver dan
pasien stroke yang dirawat, kemampuan perawatan, perilaku koping informal
caregiver, kemampuan ADL pasien stroke. Selanjutnya tim pelaksana akan
melakukan beberapa kegiatan yaitu:
a. Latihan keterampilan merawat dalam memenuhi ADL
1) Pre tes pengetahuan dan psikomotor keterampilan merawat ADL pasien
stroke pada informal caregiver (pertemuan awal)
2) Pemberian materi keterampilan merawat ADL pasien stroke kepada
informal caregiver oleh pelaksana PKM
3) Infromal caregiver memperagakan ulang keterampilan yang diajarkan,
dan dievaluasi pelaksana PKM
4) Informal caregiver mengaplikasi keterampilan merawat ADL yang
dilatihkan kepada pasien stroke dirumah, dan diinstruksikan mencatat
pada lembar perawatan harian terkait kesulitan yang dialami
5) Informal caregiver mengkomunikasikan/mendiskusi kesulitan yang
ditemui kepada pelaksana PKM saat tahap pendampingan
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6) Informal caregiver bersama dengan pelaksana PKM mengevaluasi
pencapaian perawatan setelah masa pendampingan selesai
7) Post tes pengetahuan dan psikomotor keterampilan merawat ADL
pasien stroke padainformal caregiver.
b. Latihan perilaku koping adaptif informal caregiver
2) Brainstroming terkait kondisi psikologis/emosi informal caregiver saat
merawat pasien stroke di rumah (pertemuan awal)
3) Pemberian materi perilaku koping adaptif kepada informal caregiver
oleh pelaksana PKM
4) Infromal caregiver memperagakan ulang teknik perilaku koping adaptif
yang diajarkan, dan dievaluasi pelaksana PKM
5) Informal caregiver mengaplikasi teknik perilaku koping adaptif yang
diajarkan saat merawat pasien stroke dirumah
6) Informal caregiver mengkomunikasikan/mendiskusi kesulitan yang
ditemui kepada pelaksana PKM saat tahap pendampingan
7) Informal caregiver bersama dengan pelaksana PKM mengevaluasi
pencapaian perilaku koping adaptif setelah masa pendampingan selesai
(pertemuan terakhir)
c. Pemantauan kondisi kesehatan informal caregiver
1) Pengukuran berat badan
2) Pemeriksaan tanda vital: tekanan darah
3) Pemeriksaan laboratorium: gula darah dan kolesterol
4) Anamnese dan pemantuan gejala klinis, terutama informal caregiver
yang memiliki riwayat penyakit sebelumnya dan/atau sedang menjalani
terapi medis
4. Melaksanakan deskripsi terhadap hasil dari pelaksanaan pemberdayaan informal
caregiver, dan dilanjutkan penyusunan laporan, artikel untuk publikasi hasil
pada jurnal nasional (masih berupa draft), HaKI modul.

3.2 Evaluasi Pelaksaan Kegiatan PKM
Adapun kesulitan dan hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan
kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut:
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1. Penundaan rencana kegiatan setelah pengurusan ijin pertama dilakukan pada
Maret 2020 dikarenakan pandemic covid-19, sehingga masa ijin terlewati dan
harus dilakukan pengurusan ijin baru di bulan Juli 2020.
2. Modifikasi jumlah peserta pengabdian masyarakat dan waktu pertemuan
penyuluhan secara luring, dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan.
3. Kekhawatiran masyarakat sehingga saat pertemuan pertama penyuluhan target
tercapai hanya 80%. Masyarakat mengira dikumpulkan pihak puskesmas di
balai RW untuk dilakukan pemeriksaan swab covid-18, sehingga tidak segera
dating dan beberapa peserta tidak datang pada pertemuan ke satu fdan
bergabung ke pertemuan ke-2.
4. Kegiatan pengabdian masyarakat fase pendampingan yang akhirnya dilakukan
melalui kunjunngan rumah dimodifikasi dengan memanfaatkan kader
kesehatan dari wilayah setempat
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BAB 4
HASIL LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Hasil Capaian PKM
4.1.1

Gambaran Lokasi PKM

Kegiatan PKM akan dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Perak Timur
dengan alamat di jalan Jakarta no.9 Perak Timur, Kecamatan Pabeab Cantian
Kota Surabaya. Peta lokasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6.1 Peta Lokasi PKM

4.1.2

Data Capaian PKM
Hasil luaran yang telah dicapai pada kegiatan pengabdian masyarakat

meliputi keterampilan memberikan perawatan bagi pasien stroke di rumah, perilaku
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koping adaptif caregiver pasien stroke, data pemantauan kondisi kesehatan
caregiver pasien stroke. Adapaun penjelasan hasil luaran sebagai berikut:
1. Karakteristik caregiver pasien stroke
a. Data Karakteristik Umum
Tabel 1. Data Karakteristik Caregiver Pasien Stroke di Wilayah Kerja
Puskesmas Perak Timur, September 2020
Data Karakteristik Umum
Jumlah (n)
Persentase (%)
2. Usia (tahun):
26-35 (dewasa awal)
1
1,75
36-45 (dewasa akhir)
9
15,79
46-55(lansia awal)
20
35,09
56-65(lansia akhir)
17
29,83
≥65(manula)
10
17,54
Total
57
100
3. Jenis Kelamin:
Laki-laki
12
21,05
Perempuan
45
78,95
Total
57
100
Tabel 1 menunjukkan bahwa sebaran usia caregiver pasien stroke
yang menjadi peserta pengabdian masyarakat sebagian besar (64,92%)
adalah lansia dengan sebaran lansia awal (35,09 %) dan lansia akhir
(29,83%). Sebagian kecil sudah masuk dalam kelompok manula (17,54%).
Hampir seluruh (78,95%) caregiver pasien stroke peserta pengabdian
masyarakat berjenis kelamin perempuan.
b. Data Riwayat Penyakit
Tabel 2. Riwayat Penyakit Caregiver Pasien Stroke di Wilayah Kerja
Puskesmas Perak Timur, September 2020
Riwayat penyakit
Jumlah
Persentase
(n)
(%)
1. Memiliki riwayat penyakit hipertensi
15
26,32
2. Memiliki riwayat penyakit diabetes melitus
5
8,77
3. Memiliki riwayat hiperkolesterolemia
9
15,79
4. Tidak ada riwayat/tidak tahu
33
49,12
Data tabel 2 menunjukkan bahwa caregiver pasien stroke peserta
pengabdian masyarakat hampir setengah mempunyai riwayat penyakit
hipertensi (26,32%) dan sebagian kecil dengan riwayat hiperkolesterolemia
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(15,78%) dan diabetes melitus (8,77%). Hamper setengah caregiver pasien
stroke peserta pengabdian masyarakat tidak memiliki riwatay penyakit atau
tidak mengetahui (49,12%).
2. Keterampilan memberikan perawatan bagi pasien stroke di rumah
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Perawatan bagi Pasien Stroke di Wilayah Kerja
Puskesmas Perak Timur, September-Oktober 2020
No.
Indikator
Kategori
Frekuensi
Pre
Post
n (%)
n (%)
1. Menyediakan perawatan bagi
Kurang
26 (45,61) 26 (45,61)
pasien stroke
Cukup
24 (42,11) 22 (38,60)
Baik

7 (12,28)
57(100)

9 (15,78)

Kurang

13 (22,81)

10 (17,54)

Cukup

25 (43,86)

27 (47,37)

Baik

19 (33,33)
57(100)

20 (35,09)

Kurang

20 (35,09)

19 (33,33)

Cukup

27 (47,37)

26 (45,62)

Baik

10 (17,54)
57(100)

12 (21,05)

Total
2. Memberikan dukungan internal
bagi pasien stroke
Total
3. Menfasilitasi aktivitas pasien
stroke di lingkungannya

Total

57(100)

57(100)

57(100)

Hasil penilaian terhadap caregiver pasien stroke peserta pengabdian
masyarakat dalam menyediakan perawatan bagi pasien stroke sebelum dan
sesudah penyuluhan dan pendampingan yang dominan sama yaitu kurang
sebanyak 26 orang atau 45,61 %, namun terdapat sedikit peningkatan kategori
baik dari 12,28% menjadi 15,78%.
Data caregiver pasien stroke dalam memberikan dukungan internal bagi
pasien stroke terbanyak pada kategori cukup dengan sedikit peningkatan dari
penilaian sebelum dan sesudah penyuluhan dan pendampingan yaitu 43,86%
menjadi 47,37%.
Perawatan bagi pasien stroke dengan cara memfasilitasi aktivitas pasien
stroke di lingkungannya terbanyak kategori cukup yaitu 47,37% saat sebelum
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penyuluhan dan pendampingan dan 45,62 saat sesudah. Dan terjadi peningkatan
pada kategori baik sebanyak 2 orang, serta penurunan kategori kurang juga 2
orang.
4. Perilaku koping caregiver pasien stroke
Penilaian terhadap perilaku koping caregiver pasien stroke di wilayah
kerja Puskesmas Perak Timur yang mengikuti pengabdian masyarakat sebagai
berikut:
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Perilaku Koping Caregiver Pasien Stroke di di
Wilayah Kerja Puskesmas Perak Timur, September-Oktober 2020
Pre
Post
Perilaku koping keluarga
n (%)
n (%)
Kurang

5 (8,78)

5 (8,78)

Cukup

26 (45.61)

21 (36,83)

Baik
Total

26 (45.61)
57(100)

31 (54,39)
57(100)

Perilaku koping yang ditujukkan caregiver pasien stroke yang mengikuti
pengabdian masyarakat saat sebelum penyuluhan dan pendampingan mayoritas
pada kategori cukup dan bain masing-masing sebesar 45,61%. Setelah mengikuti
kegiatan penyuluhan dan pendampingan terjadi peningkatan kategori baik
sebesar 8,78%, sementara kategori kurang tetap dengan presentase sebesar
8,78%.
5. Pemantauan kondisi kesehatan caregiver pasien stroke
Data hasil pemeriksaan tekanan darah, berat badan, gula darah acak dan
kolesterol sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah, Berat Badan, GDA, dan kolesterol
Caregiver Pasien Stroke di Wilayah Kerja Puskesmas Perak Timur,
September 2020
Pemeriksaan
Jumlah (n)
Persentase
(%)
1. Tekanan Darah (mmHg):
Normal
11
19.30
Pra hipertensi
25
43,86
Hipertensi I
11
19.30
Hipertensi II
10
17,54
13

Pemeriksaan
2. Berat Badan (Kg):
≤ 40
40-49
50-59
60-69
70-78
≥ 80
3. Gula Darah Acak:
Hipoglikemia
Normal
Hiperglikemia
4. Kolesterol:
Normal
Hiperkolesterolemia
Total

Jumlah (n)

Persentase
(%)

1
5
12
27
8
4

1,75
8,77
21,05
47,37
14,04
7,02

5
29
23

8,77
50,88
40,35

28
29
57

50,88
49,12
100

Hasil pemeriksaan pemeriksaan fisik dan laboratorium sebagaimana tabel
3 menunjukkan bahwa hampir setengah (36,94%) tekanan darah termasuk
kategori hipertensi (I & II), hampir setengah (47,37%) berat badan 60-69
kilogram. Hasil pemeriksaan laboratorium gula darah acak hampir setengah
kategori hiperglikemia (40,35%), dan kategori hiperkolesterolemia (49,12%).

6. Pemenuhan ADL Pasien Stroke
Tabel 6. Indikator Aktivitas Kehidupan Sehari-hari Pasien Stroke di Puskesmas
Perak Timur Surabaya, September-Oktober 2020
Indicator ADL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mandi/membersihkan badan
Berpakaian
BAB-BAK
Berpindah
Kontinen/Kontrol BAB-BAK
Makan-minum

Total

Pre (n)
26
36
33
42
32
48

57

14

Mandiri
Pre (%) Post (n)
45,61
27
63,16
39
57,89
33
73,68
45
56,14
33
84,21
50

100

57

Post (%)
47,37
68,42
57,89
78,95
57,89
87,72

100

Tabel 6 menunjukkan bahwa kemandirian pemenuhan aktivitas kehidupan
sehari-hari (activity daily living/ADL) pasien stroke pada indikator BAK-BAB
tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan penyuluhan dan
pendampingan pada caregiver pasien stroke (57,89%). Perubahan yang sangat
minimal pada indikatior mandi/membersihkan badan (1,75%), berpakaian
(3,51%), berpindah (5,26%), kontrol BAB-BAK (1,75%), dan makan minum
(5,26%).

4.2 Luaran PKM yang Dicapai
Luaran wajib yang direncanakan masih berupa draft artikel ilmiah yang
akan dipublikasikan pada jurnal nasional yang ber-ISSN dan e-ISSN (daraft
terlamoir). Luaran tambahan berupa modul ber-ISBN dan data dokumentasi
pemeriksaan kesehatan informal caregiver pasien stroke di rumah (terlampir).
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Pendampingan caregiver pasien stroke menggunakan model ketahanan keluarga
melalui penyuluhan dan pendampingan merawat pasien stroke, perilaku koping
adaptif, dan pemantauan kesehatan kepada caregiver pasien stroke sebagai upaya
pemberdayaan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan caregiver
dalam melakukan perawatan, pendampingan, dan pemenuhan ADL pasien
stroke untuk lebih mandiri sesuai kondisi fisiknya.
2. Bimbingan melalui penyuluhan, pelatihan/pendampingan merupakan bentuk
pemberdayaan kepada caregiver dapat efektif jika dilaksanakan melalui metode
demonstrasi dan pendampingan keterampilan yang dilakukan langsung kepada
pasien stroke di rumah yang merupakan anggota keluarga sesuai dengan
indikasi.

Bimbingan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan merawat

caregiver, namun juga dapat meningkatkan perilaku koping adaptif caregiver,
serta kemampuan ADL pasien stroke secara bertahap sesuai kondisinya.

5.2 Saran
1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada keluarga yang merawat
anggota keluarga dengan penyakit tertentu dapat dilaksanakan secara periodik
dan berkesinambungan sesuai dengan temuan hasil penelitian yang dilakukan
oleh dosen dan sesuai dengan kebutuhan keluarga sebagai penerima layanan
kesehatan dan keperawatan komunitas dengan melibatkan kader kesehatan
terkait.
2. Para Dosen pelaksana pengabdian dapat meningkatkan inovasinya dalam
melakukan pengabdian masyarakat agar dapat ikut berkontribusi terhadap
kesehatan dan kesejahteraan psikologis caregiver dan pasien saat menjalani
perawatan di rumah.

16

DAFTAR PUSTAKA
Anggarini, D. 2011. Pengaruh perencanaan pemulangan (discharge planning)
terhadap kesiapan keluarga menghadapi pemulangan pada pasien stroke di
RS Soebandi Jember.http://repository.unej.ac.id
Bakas, Tamilyn; Clark, Patricia C.; Kelly-Hayes, Margaret; King, Rosemarie B.;
Lutz, Barbara J.; Miller, Elaine L.; 2014. Evidence for stroke family
caregiver and dyad intervention: A Statement for health care professionals
from
the
AHA&ASA.
Stroke
.2014;
45:28362852.
http://stroke.ahajaina.org.
Bjorh-dahl, Ann; Nilsson, Asa L; Sunnerhagen, Katharina S. 2007. Can
rehabilitation in the home setting reduce the burden of caregiver for the
next-of-kin of stroke victims?.J Rehabil Med; 39;27-32.
Collins & Swartz. 2011. Caregiver care. American family physician. Vol. 83,
number 11 June 1, 2011.http://www.aafp.org
Damawiyah & Chasani. 2015. Pengaruh penerapan discharge planning dengan
pendekatan family centered nursing terhadap motivasi dan kesiapan
keluarga merawat pasien stroke pasca akut di RSI Surabaya.
http://eprints.undip,ac.id.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2018. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2017.http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_P
ROVINSI_2017/15_Jatim_2017.pdf
Fadilah, Nikmatul; Minarti, Minarti; Asnani, Asnani, 2017. Quality of Life of
Caregivers of Stroke Patient. Proceeding 2nd International Symphosium of
Public Health. 11th-12th November 2017. http://conference.unair.ac.id.
Fadilah, Nikmatul; Minarti, Minarti; Asnani, Asnani. 2017. Model Ketahanan
Keluarga Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Dengan Stroke
(Integrasi Teori Chronic Sorrow dan Family Adjusment and Adaptation
Response Model). Penelitian Hibah Poltekkes Kemenkes Surabaya 2017.
Tidak dipublikasikan.
Handayani, Dyah Yulistika &Dewi, Dinarsari Eka. 2009. Analisis kualitas hidup
pasien dan eluarga pasca serangan stroke (dengan gejala sisa). Psycho Idea.
Tahun7, No.1, Pebruari. http://jurnalnasional.umj.ac.id.
Legg, LA; Quinn, TJ; Mahmood, F; Weir, CJ; Tierney, J; Stott, DJ; Smith, LN;
Langhorne, P. 2011. Non-pharmacological interventions for caregivers of
stroke survivor (Review). The Cochrane Library 2011, Issue 10.
17

Kementerian Kesehatan R.I. 2018. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2018.http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/materi_rakorpop_2018/Hasil%20Riskesdas%202018.pdf
Kementerian Kesehatan R.I. 2013. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2013.http://www.depkes.go.id/resources/download/general/Hasil%20Risk
esdas%202013.pdf
Kumar, Rajesh; Kaur, Sukhpal; Redemma, K. 2015. Burden and coping strategies
in caregivers of stroke survivor.Journal of neurology and
neuroscience.http://www.imedpub.com
Grant et al. 2004. Sociodemographic, physical ang psycholsocial factor associated
with deprresive behavior in family caregiver of stroke survivor in the acute
phase. Brain Injury, vol. 18, no. 8 (August 2004). 797-809.
http://tandf.co.uk/journal
Mc Pherson, Christine J; Wilson, Keith G; Chyurlia, L; Leclerc, Charles. 2010. The
balance of give and take in caregiver partner relationships: an examination
of self-perceived burden, relationships equity, and QoL from perspective of
care recipients following stroke. Rehabilitation Psychology 2010, vol. 55,
no. 2, 194-203.
Ogunlana, Micael O; Dada, Olumide O; Oyewo, Olajire S; Odole, Adesola C; Ogunsan,
Morenike O 2014.Quality of life & burden of informal caregiver of stroke

survivor. Hong Kong Physioherapy
http://www.sceincedirect.com

Journal

(2014)

32,

6-12.

Vincent, Claude; Derosiers, Johanne; Landreville, Philippe; Demers, Louise. 2009.
Burden of caregiver of people with stroke: evolution and predictors.
Cerebrovascular Disease 2009; 2; 456-464. http://www.karger.com
Wurtiningsih, R. 2012. Dukungan keluarga pada pasien stroke di ruang saraf RSUD
dr. Kariadi Semarang. Medica Hospitalia. 2012. Vo.1(1):57-59.
http://www.medicahospitaliarskariadi.co.id.
Ybema et al. 2002. Caregiver burn out among intimate partners of patient with
asevere illness: an equity perspective. Personal Relationships, 9 (2002), 7383

18

Lampiran 1.

Surat Ijin Pengabdian Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota
Surabaya
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Lampiran 11. Surat Tugas Kegiatan PKM
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Lampiran 3. Foto & Link Video Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Link Video :
https://drive.google.com/file/d/1bfFLrXrSiGpIHQcCXRoLgbJptzdFJrit/view?usp
=sharing
Foto Kegiatan Penyuluhan Hari ke-1:
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Foto Kegiatan Penyuluhan Hari ke-2:

24

25

26

Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi:
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Lampiran 4. Materi Penyuluhan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
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Lampiran 5. Modul Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Link Modul Pemberdayaan Caregiver Pasien Sroke di Rumah
https://drive.google.com/file/d/1MKxyanHVVUg5Jky7obQim5EA8vFHAKPl/vie
w?usp=sharing
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KATA PENGANTAR

Disusunnya modul ini sebagai panduan dalam rangka melaksanakan
pengabdian

masyarakat

dalam

bentuk

Pemberdayaan

Keluarga

melalui

Pendampingan Caregiver Pasien Stroke di Rumah. Tujuannya adalah untuk
membantu keluarga khususnya caregiver dalam memberikan perawatan bagi
pasien stroke di rumah sebagai salah satu upaya meningkatkan ketahanan keluarga.
Panduan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai
perawatan bagi pasien stroke di rumah.
Semoga buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada
caregiver dan pembaca, yang memiliki kepedulian untuk merawat pasien stroke
khususnya yang berada di rumah sehingga pasien stroke dan keluarga khusunya
caregiver dapat mencapai kualitas hidup optimal sesuai dengan kemampuannya.
Walaupun buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan, kami tetap membutuhkan
kritik dan saran dari pembaca yang membangun. Terima kasih.

Tim Penyusun
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Stroke dapat menyerang siapa saja, baik laki – laki maupun perempuan dan
merupakan penyakit yang ditakuti oleh masyarakat.

Seseorang yang sudah

terkena stroke dapat menjadi tergantung kepada keluarga. Hal ini dapat
dimaklumi karena keluarga mempunyai peran yang penting dalam memberikan
perawatan baik pada anggota keluarga yang sehat maupun yang sakit. Klien
yang mengalami kelemahan fisik akibat stroke, misalnya kelemahan pada salah
satu sisi anggota tubuh perlu dilakukan latihan secara rutin di rumah agar bagian
tubuh yang lemah tidak mengalami kekakuan (Mulyatsih, 2003).
Perawatan klien pasca stroke terdiri dari upaya pemulihan dengan
memperhatikan asupan nutrisi, latihan fisik sesuai kemampuan, pengelolaan
stress baik pada klien maupun pada keluarga yang merawat. Oleh karena itu
keluarga perlu mendukung program pemulihan

sehingga klien bersemangat

dan tidak putus asa. Buku panduan ini dapat digunakan oleh keluarga untuk
merawat anggota keluarganya yang mempunyai kelemahan fisik akibat stroke
di rumah.

B. Tujuan :
Tujuan disusunnya buku panduan ini adalah meningkatkan pengetahuan
perawatan pada klien pasca stroke di rumah

C. Petunjuk Penggunaan Buku Pegangan
Beberapa hal harus dipahami oleh keluarga dalam menggunakan buku
pegangan ini yaitu :
1. Pelajari dengan seksama panduan ini agar dapat merawat anggota keluarga
yang mengalami kondisi pasca stroke
2. Untuk mobilisasi lakukan latihan minimal sehari 2 (dua) kali, secara rutin.
3. Lakukan latihan dengan hati – hati dan jaga agar klien tidak kelelahan.
4. Jika klien mengalami stres lakukan sesuai dengan petunjuk pada panduan
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POKOK BAHASAN 1
PENYAKIT STROKE

Kegiatan Belajar 1
Mengetahui konsep penyakit Stroke

Tujuan Pembelajaran
Anda mampu menjelaskan konsep penyakit Stroke

Pokok-pokok materi
1. Pengertian Stroke
2. Penggolongan Stroke
3. Penyebab Stroke
4. Faktor-faktor Resiko Stroke
5. Tanda dan Gejala Stroke
6. Komplikasi Stroke
Pelajari dan pahamilah materi ini dengan seksama
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Materi 1
Pengertian Stroke
Stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan
saraf akibat terhambatnya aliran darah ke otak.Secara sederhana stroke akut
didefinisikan sebagai penyakit otak akibat terhentinya suplai darah ke otak karena
sumbatan atau pendarahan

(Junaidi, 2011). Stroke merupakan suatu kondisi

dimana otak mengalami kekurangan oksigen sehingga sebagian daerah otak
mengalami kematian. Kondisi kekurangan oksigen tersebut terjadi secara
mendadak dan menetap selama 24 jam atau lebih atau langsung menyebabkan
kematian (Rumahorbo et al, 2014). Maka dapat disimpulkan stroke adalah
gangguan fungsional otak akibat terhambatnya aliran darah ke otak sehingga
kekurangan oksigen dan bisa menyebabkan kematian.

Materi 2
Penggolongan Stroke
1)

Stroke pendarahan adalah pendarahan pada Subarakhnoid dimana darah
masuk ke selaput otak dan darah yang masuk ke dalam struktur atau
jaringan otak (pendarahan Intraserebral

2) Stroke Non Pendarahan
Berdasarkan perjalanan klinis dikelompokkan sebagai berikut :
a) Transient Ischemic Attack (TIA) serangan stroke sementara yang
berlangsung kurang dari 2jam.
b) Reversibles Ischemic Neurologic Deficit (RIND) gejala neurologis
akan menghilang antara >24 jam sampai dengan 21 hari.
c) Progressing Stroke atau Stroke In Evolution: kelainan atau deficit
neurologic berlangsung secara bertahap dari yang ringan sampai
menjadi berat.
d) Stroke Komplit atau Completed Stroke: kelainan neurologis sudah
lengkap menetap dan tidak berkembang lagi.
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Materi 3
Penyebab Stroke
Stroke disebabkan oleh dua hal utama yaitu penyumbatan arteri yang mengalir ke
otak atau karena adanya pendarahan di otak. Pemicu stroke ini diantara lain
kecenderungan menu harian berlemak, pola atau gaya hidup tidak sehat,
ketidakmampuan beradaptasi dengan stress, faktor hormonal (wanita menopause,
penyakit gondok, penyakit anak ginjal), kondisi kejiwaan (tempramen tipe A-tipe
orang yang tidak sabar, terburu-buru,selalu ingin cepat) dan seberapa banyak tubuh
terpapar radikal bebas (Junaidi, 2011).
1) Stroke Iskemik
Stroke iskemik disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah ke otak.
Suatu thrombosis emboli yang menyumbat aliran darah keotak yang di sebut
plak aterosklerotik melalui proses aterosklerosis yang merupakan
penumpukan dari lemak darah, kolestrol, kalsium pada dinding pembuluh
darah arteri yang disebut ateroma. Faktor lain yang dapat menyebabkan
stroke iskemik adalah infeksi, obat-obatan dan hipotensi (Junaidi, 2011).
2) Stroke Hemoragik
Disebabkan pendarahan karena pecahnya arteri yang mensuplai darah ke
otak. Disebabkan tekanan darah yang tiba-tiba tinggi atau oleh stres psikis
berat, pembuluh darah yang pecah akan mencemari otak. Darah yang masuk
ke selaput otak disebut pendarahan subarachnoid (Junaidi, 2011).

Materi 4
Faktor-faktor Resiko Stroke
1) Faktor Resiko Internal
a) Umur : Semakin Tua kejadian stroke makin tinggi
b) Ras/suku bangsa
c) Jenis Kelamin : laki-laki berisiko dibanding wanita
d) Riwayat Keluarga
2) Faktor Resiko Eksternal
Faktor resiko ekternal stroke antara lain: hipertensi, diabetes mellitus,
Transient Ischemic Attack (TIA), fibrilasi atrial jantung, pascastroke,
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abnormalitas lemak, fibrinogen tinggi, perokok, peminum alcohol,
hiperhomocysteinemia, infeksi, obat-obatan, obesitas, kurang aktifitas fisik,
hiperkolesterolemia dan stress fisik.
3) Faktor Resiko Generasi Baru
Defisiensi, homosistein tinggi, plasma fibrinogen, pembekuan darah,,
infeksi, virus herpes dan genetik.

Materi 5
Tanda Dan Gejala Klinis Stroke
Menurut Junaidi gejala dan tanda klinis stroke sebagai berikut :
1)

Adanya serangan defisit neurologis fokal, berupa kelemahan atau
kelumpuhan lengan atau tungkai atau salah satu sisi tubuh.

2)

Hilangnya rasa atau adanya sensasi abnormal pada lengan atau tungkai atau
salah satu sisi.

3)

Mulut tidak simetris, lidah mencong bila diluruskan

4)

Gangguan menelan: sulit menelan, minum suka keselek.

5)

Bicara tidak jelas, sulit berbicara: kata yang di ucapkan tidak sesuai
keinginan atau gangguanbicara berupa sengau atau kata-kata yang tidak
dapat di mengerti.

6)

Mulit memikirkan atau mengucapkan kata-kata yang tepat.

7)

Tidak memahami pembicaraan oranglain.

8)

Tidak mampu membaca dan menulis.

9)

Tidak dapat berhitung dan kepandaian menurun.

10) Tidak mampu mengenali atau merasakan bagian tubuhnya.
11) Hilang kendali terhadap kandung kemih,kencing yang tidak disadari.
12) Berjalan menjadi sulit, langkahnya kecil-kecil dan sempoyongan.
13) Menjadi pelupa/pikun.
14) Vertigo, pusing/puyeng dan perasaan berputar yang menetap saat tidak
beraktifitas.
15) Hilang penglihatan, kelopak mata sulit dibuka atau dalam keadaan
terjatuh/tertutup.
45

16) Gangguan pendengaran, berupa tuli satu telinga atau kemampuan
mendengarnya menurun.
17) Menjadi lebih sensitive, menjadi mudah menangis atau tertawa
18) Mudah mengantuk.
19) Kehilangan keseimbangan, gerakan tubuh tidak terkoordinasi dengan baik,
sempoyongan atau terjatuh.
20) Gangguan kesadaran, pingsan sampai tidak sadarkan diri (koma).

Materi 6
Komplikasi Stroke
1) Dekubitus
Tidur yang terlalu lamakarena lumpuh dapat mengakibatkan luka lecet
pada bagian tubuh yang menjadi tumpuan saat berbaring.
2) Bekuan darah
Mudah terjadi pada kaki yang lumpuh, penumpukan cairan dan
pembengkakan, embolisme paru-paru.
3) Pneumonia
Terjadi karena pasien biasanya tidak dapat batuk atau menelan dengan
baik sehinggan menyebabkan cairan terkumpul diparu-paru dan
selanjutnya terinfeksi.
4) Kekakuan otot sendi
Terbaring lama akan menimbulkan kekakuan pada otot atau sendi untuk
itulah fisioterapi dilakukan sehingga kekakuan tidak terjadi atau minimal
di kurangi.
5) Stress / depresi
Terjadi karena tidak berdaya dan ketakutan akan masadepan.
6) Nyeri pundak : keadaan pangkal bahu yanglepas dari sendinya.
7) Pembengkakan otak
8) Infeksi : saluran kemih, paru
9) Kardiovaskuler : gagal jantung, serangan jantung
10) Gangguan proses berfikir
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POKOK BAHASAN 2
PERAWATAN PASCA STROKE DAN HIPERTENSI

Kegiatan Belajar 1
Mengetahui tentang perawatan pasca Stroke dan Hipertensi

Tujuan Pembelajaran
Anda mampu melakukan perawatan pada anggota keluarga yang mengalami pasca
Stroke dan Hipertensi

Pokok-pokok materi
1. Konsep Hipertensi
2. Pengaturan makanan
3. Mengelola stress
4. Olah raga
5. Pengobatan
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Materi 1
Konsep Hipertensi
Penyakit tekanan darah tinggi (Hipertensi) merupakan suatu keadaan dimana
tekanan darah meningkat melebihi batas normal yaitu lebih dari 140/90 mmHg.
Gejala yang dapat ditimbulkan adalah :
1. Pusing dan sakit kepala bagian belakang
2. Kaku di daerah tengkuk
3. Sesak
4. Mual
5. Gelisah
6. Penglihatan kabur
7. Sering kesemutan / baal pada tangan dan kaki
8. Kadang-kadang pada sebagian orang tidak merasakan gejala tersebut
( disebut silent killer )
Faktor penyebab :
1. Faktor yang dapat dikontrol :
a. Keturunan
Jika seseorang mempunyai orang tua yang salah satunya menderita
hipertensi, maka orang tersebut mempunyai risiko lebih besar untuk
terkena hipertensi.
b. Umur
pada umumnya , hipertensi pada pria terjadi di atas 31 tahun,
sedangkan pada wanita terjadi setelah umur 45 tahun
2. Faktor yang dapat dikontrol :
a. Kegemukan
b. Kurang olah raga
c. Merokok dan konsumsi alcohol
d. Konsumsi garam berlebih
Komplikasi hipertensi :
1. Penyakit jantung koroner
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2. Gagal jantung
3. Kerusakan pembuluh darah otak
4. Gagal ginjal
Upaya untuk mengatasi hipertensi :
1. Perubahan gaya hidup
Perubahan gaya hidup yang perlu dilakukan adalah
a. Menghindari rokok
b. Makanan yang seimbang
c. Konsumsi makanan tinggi serat
d. Konsumsi makanan rendah lemak
e. Menurunkan berat badan bagi yang kegemukan

Materi 2
Pengaturan makanan
Upaya menanggulangi hipertensi melalui pengaturan makanan pada dasarnya
dengan melakukan diet rendah garam, konsumsi protein, konsumsi omega 3,
diet rendah lemak dan diet tinggi serat.

Diet rendah garam : sebaiknya menghindari sumber makanan yang sudah
diproses, seperti gambar berikut :
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Pembatasan asupan natrium sangat disarankan karena terbukti baik untuk kesehatan
penderita hipertensi. Natrium sebenarnya mineral esensial yang berguna bagi tubuh.
Mineral ini berfungsi menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan mengatur
kontraksi dan relaksasi otot sehingga tetap diperlukan, namun asupannya harus
dibatasi sesuai dengan keperluan tubuh. Apabila natrium dikonsumsi secara
berlebihan, ginjal yang berfungsi mengatur kebutuhan natrium di dalam tubuh tidak
bisa membuang kelebihan natrium, akibat menumpuk di dalam darah. Natrium dan
klorida merupakan ion utama cairan ekstraseluler. Selain itu konsumsi natrium yang
berlebihan menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler
meningkat, karena natrium mempunyai sifat menahan air. Untuk menormalkannya,
cairan intraseluler ditarik ke luar, sehingga volume cairan ekstraseluler meningkat.
Meningkatnya volume cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan meningkatnya
volume darah, jantung memompa darah lebih keras sehingga tekanan dalam arteri
meningkat. Kondisi ini yang dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi (Purwati;
Salimar & Rahayu, 2006).
Diet ini pada intinya adalah mengatur pola makan dengan menghindari natrium dan
banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian dan produk susu rendah
lemak. Berdasarkan Depkes RI, diet natrium yang dianjurkan untuk dikonsumsi
adalah diet ringan (konsumsi garam 3,75-7,5 gram/hari), menengah (1,25-3,75
gram/hari), dan berat (kurang dari 1,25 gram/hari) atau maksimal setara dengan satu
sendok teh selama sehari (Astawan, 2005).
Penelitian yang dilakukan oleh National Heart, Lung and Blood Institute
(Tambunan, dalam Sutomo 2006), menunjukan hasil yang bermakna yaitu
mengenai pembatasan konsumsi natrium sebanyak 1,5 gram/hari dapat
menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata sebesar 11,5 mmHg pada penderita
hipertensi. Berbeda halnya dengan natrium, kalium (potassium) merupakan ion
utama di dalam cairan intraseluler. Cara kerja kalium adalah kebalikan dari natrium.
Konsumsi kalium yang banyak akan meningkatkan konsentrasinya di dalam cairan
intraseluler, sehingga cenderung menarik cairan dari bagian ekstraseluler dan
menurunkan tekanan darah. Dengan demikian, konsumsi natrium perlu diimbangi
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dengan kalium. Sumber kalium yang baik adalah buah-buahan, seperti pisang,
jeruk, kacang hijau atau jenis sayur dan buah (ketimun & belimbing), yang dapat
merilekskan pembuluh darah, sehingga dapat mengakibatkan tekanan darah
menurun. Secara alami, banyak bahan pangan yang memiliki kandungan kalium
dengan rasio lebih tinggi dibandingkan dengan natrium. Rasio tersebut kemudian
menjadi terbalik akibat proses pengolahan yang banyak menambahkan garam ke
dalamnya. Sebagai contoh, rasio kalium terhadap natrium pada tomat segar adalah
100:1, menjadi 10:6 pada tomat kaleng dan 1:28 pada saus tomat. Contoh lain
adalah rasio kalium terhadap natrium pada kentang 100:1, menjadi 10:9 pada
keripik, dan 1:1,7 salad kentang. Dari data tersebut tampak bahwa proses
pengolahan menyebabkan tingginya kadar natrium di dalam bahan, sehingga
cenderung menaikkan tekanan darah (Astawan, 2005).

Konsumsi protein.
Protein berfungsi untuk pemeliharaan dan pembentukan antibodi, serta mengangkut
zat gizi. Sumber protein nabati yang dianjurkan pada penderita hipertensi adalah
tempe. Berdasarkan penelitian, kandungan gizi pada tempe lebih baik dibandingkan
dengan kedelai, karena adanya proses fermentasi yang menghasilkan asam amino
bebas, sehingga kadarnya meningkat sampai 85 kali kadar protein kedelai
(Kurniawan, 2002).

Konsumsi asam lemak Omega 3
Konsumsi asam lemak omega 3 yang banyak diperoleh dari ikan laut. Menurut
Nettleton (1995) 4,8 gram asam lemak omega 3 per hari, sangat berefek dalam
mengurangi tekanan sistolik pada pasien hiperkolesterolemik. Konsumsi minyak
ikan yang mengandung asam omega 3, memperlihatkan penurunan tekanan
diastolik 5% setelah pemberian 4 minggu dan setelah 6 minggu, tekanan diastolik
turun sampai 9%.
Berbagai penelitian menunjukkan adanya efek omega 3 terhadap tekanan darah
dengan berbagai konsentrasi pemberian, mulai dari pemberian 3 gram sampai 15
gram omega 3 per hari, baik selama 4 minggu atau 6 minggu semuanya perlakuan
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tersebut menunjukkan penurunan tekanan darah. Penelitian dii Netherland dan
Japan memperlihatkan orang makan ikan 3 kali seminggu (240 g total perminggu)
resiko terserang jantung lebih rendah dibandingkan dengan orang yang sedikit
makan ikan. (Osman; Suriah & Law, 2001). Selain itu omega 3 juga mempengaruhi
metabolisme hormon prostagladin yang dapat mempengaruhi pengurangan tekanan
darah dengan cara mengefektifkan respon vasomotor, mempengaruhi respon
pembuluh darah, keseimbangan sodium, perubahan pelepasan renin dan secara
langsung mengefektifkan kerja jantung.

Diet rendah lemak :
a. Hindari makanan berlemak (santan, jerohan, daging berlemak, kulit ayam,
minyak goreng digunakan lebih dari 2X).
b. Gunakan susu skim untuk pengganti susu penuh (full cream). Susu banyak
mengandung kadar kalsium yang tinggi akan menurunkan tekanan darah
Kecukupan kalsium penting untuk mencegah dan mengobati hipertensi,
yaitu dengan 2-3 gelas susu skim atau 40 gram/hari.
c. Batasi konsumsi kuning telur, paling banyak 3 butir seminggu.
d. Makanlah lauk ikan laut segar.

Diet tinggi serat :
Serat yang kasar banyak terdapat pada buah dan sayuran. Buah dan sayur serta
kacang-kacangan banyak mengandung kalium dan magnesium sangat dibutuhkan
oleh individu dengan hipertensi yang menjalani terapi diuretik . Serat yang kasar
dapat mengikat kolesterol maupun asam empedu dan selanjutnya dibuang bersama
kotoran.
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Materi 3
Mengelola stress
Stress dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang kita alami ketika ada
ketidaksesuaian antara tuntutan-tuntutan yang kita terima dan kemampuan untuk
mengatasinya.
Tanda – tanda stress yang dapat kita kenali adalah
1. Fisik :
a.

Merasakan detak jantung, berdebar-debar

b.

Sesak nafas, nafas pendek dan cepat

c.

Mulut kering, gangguan pencernaan

d.

Diare, sembelit, kembung

e.

Ketegangan otot secara keseluruhan, khususnya rahang, geretak gigi

f.

Kegelisahan, hiperaktif, menggigit kuku, meremas-remas tangan

g.

Lelah, capek, lesu, sulit tidur, merasa sedih, sering sakit

h.

Berkeringat khususnya di telapak tangan

i.

Tangan dan kaki dingin

j.

Makan berlebihan, kehilangan selera makan, merokok lebih banyak.

2. Mental
a.

Cemas, kecewa, menangis, merasa putus asa dan tanpa daya, merasa tak
mampu mengatasi, gelisah depresi.

b.

Tidak sabar mudah tersinggung dan berlebihan, marah, melawan, agresif

c.

Frustrasi, bosan, tidak aman

d.

Kehilangan ketertarikan pada penampilan sendiri, kesehatan, makanan,
seks

e.

Mengerjakan banyak hal sekaligus, tergesa-gesa

f.

Gagal menyelesaikan tugas – tugas sebelum beralih ke tugas berikutnya

g.

Sulit berpikir jernih, berkonsentrasi dan membuat keputusan, pelupa,
menunda-nunda pekerjaan, sulit memulai pekerjaan

h.

Punya banyak hal untuk dikerjakan dan tidak tahu di mana memulainya
sehinga mengakhiri segala sesuatunya tanpa hasil dan beralih ke dari satu
tugas ke tugas lainnya dan tidak menyelesaikan apapun.
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PENTING !!!
Tanda-tanda seperti nyeri punggung dan leher,
pusing, sakit pada otot, kejang dan kram,
sembelit, diare, dan gangguan pencernaan
semuanya dapat muncul karena alasan-alasan lain
dan bukan semata-mata karena stress. Tanda ini
adalah ketika kita menemukan sejumlah tanda
yang terjadi secara bersama-sama sehingga kita
sering kali menghubungkan dengan stress

Stres dapat berdampak terhadap peningkatan hormon noradrenalin yang dapat
menyebabkan penyakit jantung (hipertensi). Aksi noradrenalin yang paling keras
adalah menyempitkan pembuluh darah, sehingga akan meningkatkan tekanan darah
dan jantung bekerja lebih keras untuk mengatasi tekanan yang lebih tinggi guna
mensirkulasi darah. Pada saat yang sama noradrenalin menaikkan detak jantung,
yang selanjutnya meningkatkan beban kerja jantung (Weiss, 2000).
Mengingat dampak stres yang membahayakan, maka pengelolaan terhadap stres
perlu dilakukan, khususnya pada individu dengan hipertensi. Pengelolaan stres
dimaksudkan agar individu yang mengalami stres dapat mengendalikan diri ketika
mengalami situasi atau kejadian yang memerlukan tuntutan yang lebih tinggi dari
kemampuan yang dimiliki. Berbagai strategi dapat dilakukan dalam pengelolaan
stres yang meliputi: relaksasi mendalam dengan menggunakan reflex penenangan,,
manajemen waktu, berfikir positif, mampu beradaptasi terhadap perubahan,
tertawa, dan mengungkapkan perasaan. Namun selain pengelolan stres ini
dilakukan, pengobatan terhadap hipertensi juga perlu dilakukan oleh orang yang
menderita hipertensi.
Cara mengatasi stress sehari-hari adalah :
1. Aktivitas yang dapat membuat rileks :
a.

mandi air hangat

b.

pijat
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c.

jalan-jalan santai

d.

mendengarkan musik

e.

membaca buku kesenangan

f.

nonton film yang menyenangkan

g.

tertawa

2. Latihan tehnik relaksasi
Contoh relaksasi mendalam dengan menggunakan hipnoterapi secara singkat
dapat dilakukan dengan duduk beberapa menit. Langkah – langkah latihan
sebagai berikut:
Langkah 1

Tutup mata anda. Tunjukkan dengan tepat dalam hati apa
yang sedang mengganggu anda atau membuat anda stress

Langkah 2

Katakan kepada diri anda sendiri : “tegaskan pikiran,
tenangkan tubuh. Saya tidak mau ini menggangguku”.

Langkah 3

Tersenyumlah pada diri sendiri. Anda dapat melemparkan
senyum pada diri sendiri tanpa menunjukkan senyum di
wajah. Dengan cara ini senyum anda tidak akan terlihat oleh
orang lain di sekitar anda.

Langkah 4

Tariklah napas dalam tiga hitungan sambil membayangkan
bahwa udara masuk melalui lubang-lubang di kaki anda.
Rasakan sensasi kehangatan dan ketebalan yang merasuk
dalam tubuh, dari kaki sampai kepala.

Langkah 5

Keluarkan napas dalam tiga hitungan. Bayangkan napas
anda dalam keseluruh tubuh anda dari kepala menerobos
lubang-lubang kaki. Rasakan kehangatan dan ketebalan
mengalir ke seluruh tubuh, biarkan otot-otot rileks, biarkan
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rahang lidah dan bahu lemas, dan rasakan kenyamanan pada
seluruh tubuh anda
Sekarang bukalah mata anda....

Tips untuk mengatasi stress :
a. Beradaptasi terhadap semua perubahan
b. Relaksasi dengan gerakan olah raga. Meditasi dan latihan pernafasan telah
terbukti efektif dalam mengendalikan stress
c.

Ungkapkan perasaan. Jangan pendam perasaan hati, sebab itu akan
menimbulkan stress.

d. Berpikir positif. Stress sebenarnya dapat membantu ingatan, terutama pada
ingatan jangka pendek.
e. Makanan bergizi. Kunci utama kehidupan sehat adalah makanan bergizi. Juga
perbanyak minum air putih.
f.

Cukup istirahat. Istirahat dan tidur. Tidur yang cukup merupakan salah satu
cara untuk mengurangi stres.

g. Miliki rasa humor. Belajarlah untuk memiliki rasa humor. Tertawalah
walaupun hanya 1 menit
h. Menghindarkan diri dari kecemasan. Mencari jalan keluar yang terbaik dalam
mengatasi konflik yang sedang berkecamuk, sangatlah penting. Belajarlah
untuk tidak terlalu cemas terhadap segala sesuatu yang belum jelas duduk
persoalannya.

Materi 4
Olah raga
Olahraga dapat mengurangi tekanan darah bukan hanya disebabkan berkurangnya
berat badan, tetapi juga disebabkan bagimana tekanan darah itu dihasilkan. Tekanan
darah ditentukan oleh dua hal , yaitu jumlah darah yang dipompakan jantung per
detik dan hambatan yang dihadapi oleh darah dalam melakukan tugasnya melalui
arteri. Darah pada arteri selalu berada pada suatu tekanan tertentu agar dapat
memastikan bahwa seluruh tubuh menerima suplai darah yang diperlukan. Namun
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tekanan darah di arteri tidak selalu berada pada tekanan yang sama. Tekanan darah
pada arteri bergetar sesuai dengan denyutan jantung menuju kepada tekanan darah
yang lebih tinggi dan kemudian kembali kepada tekanan darah yang lebih rendah.
Dengan demikian adanya hambatan pada arteri dapat mempengaruhi hasil dari
tekanan darah seperti berkurangnya elastisitas pembuluh darah pada individu
(Kuntaraf, 1992).
Berdasarkan penelitian, latihan aerobik secara teratur serta dengan takaran yang
cukup dapat mencegah hipertensi. Dengan melakukan gerakan yang tepat selama
30-45 menit 3-4 kali per minggu, dapat menurunkan tekanan darah sebanyak 10
mmHg dan menurunkan berat badan serta mengurangi stres (Sustrani, Alam &
Hadibroto, 2004). Penelitian lain menyebutkan bahwa olahraga dapat menurunkan
tekanan diastolik antara 3-15 mmHg dan menurunkan tekanan sistolik antara 5-25
mmHg ( Kuntaraf, 1992).
Namun beberapa hal perlu diperhatikan oleh individu yang menderita hipertensi
apabila melakukan olahraga yaitu melakukan olahraga yang disenangi. Individu
dengan hipertensi tidak perlu datang ke tempat latihan khusus, karena program
terbaik adalah latihan yang disenangi dan dapat berlangsung secara teratur,
misalnya berjalan, bersepeda, berkebun, menggunakan tangga dari pada lift, senam,
dan belajar tai-chi. Selain hal di atas, individu juga perlu memahami batas
keamanan latihan atau olahraga untuk menentukan intensitas olahraga. Batas
keamanan olahraga dapat diketahui dengan mengukur Denyut Jantung Maksimal
(DJM) yang didapat dari faktor 220 dikurangi umur dikalikan persen DJM.
Intensitas latihan berada pada rentang 60-85% DJM (Sustrani, Alam & Hadibroto,
2004). Misalnya, individu yang berumur 60 tahun, maka batas latihannya adalah
(220-60) x 60% = 96 dan (220-60) x 85% = 128, sehingga batas keamanan
melakukan olahraga pada individu yang berusia 60 tahun apabila denyut jantung
antara 96 x/menit sampai 128 x/menit.
Melakukan olahraga juga dianjurkan untuk memperhatikan aturan yaitu dengan
menggunakan tiga tahapan yang saling menunjang, melalui tahap pemanasan yang
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dilakukan selama 5-10 menit. Tahap pemanasan diperlukan oleh individu untuk
mempersiapkan jantung dan paru agar siap bekerja lebih cepat, memperlancar
peredaran darah, meningkatkan suhu tubuh, dan mencegah terjadinya cedera otot
serta tulang sendi. Tahap latihan atau gerakan inti dilakukan sekitar 15-20 menit,
dilakukan untuk memperkuat otot jantung, memperlancar peredaran darah, dan
mengontrol tekanan darah. Latihan pada tahap ini dilakukan sampai individu
berkeringat dan nafas menjadi cepat tanpa sesak nafas. Tahap terakhir adalah
pendinginan selama 5-10 menit. Tahap ini menghentikan latihan secara perlahanlahan untuk menurunkan denyut nadi dan mencegah terjadinya pening (Sustrani,
Alam & Hadibroto, 2004).

Materi 5
Pengobatan :
a. Pengobatan hipertensi dilakukan selama seumur hidup
b. Pengobatan membutuhkan kerelaan dan kepatuhan
c. Jalankan pengobatan dengan benar dan tekun, sesuai dengan anjuran dokter
d. Periksa tekanan darah secara berkala minimal 1 bulan sekali
e. Apabila ada keluhan selama pengobatan segera pergi ke dokter terdekat
Setelah anda dapat mengetahui dan memahami penatalaksanaan Hipertensi ini,
maka apabila dalam keluarga ada yang mengalami gejala sisa pasca stroke, maka
anda dapat melatih keluarga dan pasien untuk melakukan rehabilitasi fisik sesuai
dengan kemampuan pasien. Rehabilitasi fisik pasca stroke dapat anda pelajari
pada materi.
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POKOK BAHASAN 3
Melatih Pergerakan Aktif Dan Pasif Serta Aktifitas Sehari-Hari

Kegiatan Belajar 1
Mengetahui tentang latihan pergerakan aktif dan pasif serta aktifitas sehari-hari
bagi pasien pasca stroke

Tujuan Pembelajaran
Anda mampu melakukan perawatan berupa latihan pergerakan (aktif dan pasif)
dan/atau aktifitas sehar-hari pada anggota keluarga pasca stroke.

Pokok-pokok materi
1. Latihan pergerakan aktif
2. Latihan pergerakan pasif
3. Latihan aktifitas sehari-hari
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Materi 1
Tehnik pergerakan aktif
Latihan gerak sendi aktif adalah cara menggerakkan semua sendinya dengan
rentang gerak sendi tanpa bantuan untuk meningkatkan aliran darah perifer, dan
mencegah kekakuan otot dan sendi. Latihan gerakan sendi yang memungkinkan
terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, dimana klien menggerakan masingmasing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif ataupun pasif.

Tujuan latihan gerak sendi
1.

Meningkatkan atau mempertahankan fleksibiltas dan kekuatan otot

2.

Mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan

3.

Mencegah kekakuan pada sendi

Manfaat
1. Menentukan nilai kemampuan sendi tulang dan otot dalam melakukan
pergerakan
2. Mengkaji tulang, sendi,dan otot
3. Mencegah terjadinya kekakuan sendi
4. Memperlancar sirkulasi darah
5. Memperbaiki tonus otot
6. Meningkatkan mobilisasi sendi
7. Memperbaiki toleransi otot untuk latihan

Jenis pergerakan sendi
1. Aktif, yaitu

gerakan yang dilakukan oleh seseorang (lansia) dengan

menggunakan energi sendiri. Pendamping memberikan motivasi, dan
membimbing lansia dalam melaksanakan pergerakan sendi secara mandiri sesuai
dengan rentang gerak sendi normal (lansia aktif). Kekuatan otot 75 %. Hal ini
untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara
menggunakan otot-ototnya secara aktif .
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2. Pasif, yaitu energi yang dikeluarkan untuk latihan berasal dari orang lain
(pendamping) atau alat mekanik. Pendamping melakukan gerakan persendian
klien sesuai dengan rentang gerak yang normal (lansia pasif). Kekuatan otot 50
%. Indikasi latihan pasif adalah lansia semikoma dan tidak sadar, lansia dengan
keterbatasan mobilisasi tidak mampu melakukan beberapa atau semua latihan
rentang gerak dengan mandiri, lansia tirah baring total atau lansia dengan
kelumpuhan ekstermitas total (Suratun, dkk, 2008). Rentang gerak pasif ini
berguna untuk menjaga kelenturan otot-otot dan persendian dengan
menggerakkan otot orang lain secara pasif misalnya pendamping mengangkat
dan menggerakkan kaki pasien.

Tehnik gerak aktif:
1. Leher
a. Fleksi 45⁰ gerakan dagu menempel ke dada
b. Ekstensi 45⁰ kembali ke posisi tegak (kepala tegak)
c. Hiperekstensi 10⁰ menggerakkan kepala kearah belakang
d. Rotasi 180⁰ memutar kepala sebanyak 4 kali putaran
e. Fleksi lateral kanan 40-45⁰ dan fleksi lateral kiri 40-45⁰ memiringkan
kepala menuju kedua bahu kiri dan kanan

2. Bahu
a. Fleksi 180⁰ menaikkan lengan ke atas sejajar dengan kepala
b. Ekstensi 180⁰ mengembalikan lengan ke posisi semula
c. Hiperekstensi 45-60⁰ menggerakkan lengan kebelakang
d. Abduksi 180⁰ lengan dalam keadaan lurus sejajar bahu lalu gerakkan kearah
kepala
e. Adduksi 360⁰ lengan kembali ke posisi tubuh
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f. Rotasi internal 90⁰ tangan lurus sejajar bahu lalu gerakkan dari bagian siku
kearah kepala secara berulang
g. Rotasi eksternal 90⁰ dan kearah bawah secara berulang

3. Siku
a. Fleksi 150⁰ menggerakkan daerah siku mendekati lengan atas
b. Ekstensi 150⁰ dan luruskan kembali

4. Lengan bawah
a. Supinasi 70-90⁰ menggerakkan tangan dengan telapak tangan diatas
b. Pronasi 70-90⁰ menggerakkan tangan dengan telapak tangan dibawah
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5. Pergelangan tangan
a. Fleksi 80-90⁰ menggerakkan pergelangan tangan kearah bawah
b. Ekstensi 80-90⁰ menggerakkan tangan kembali lurus
c. Hiperekstensi 89-90⁰ menggerakkan tangan kearah atas

6. Jari-jari tangan
a. Fleksi 90⁰ tangan menggenggam
b. Ekstensi 90⁰ membuka genggaman
c. Hiperekstensi 30-60⁰ menggerakkan jari-jari kearah atas
d. Abduksi 30⁰ meregangkan jari-jari tangan
e. Adduksi 30⁰ merapatkan kembali jari-jari tangan
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7. Ibu jari
a. Fleksi 90⁰ menggenggam
b. Ekstensi 90⁰ membuka genggaman
c. Abduksi 30⁰ menjauhkan/meregangkan ibu jari
d. Adduksi 30⁰ mendekatkan kembali ibu jari
e. Oposisi mendekatkan ibu jari ke telapak tangan

8. Pinggul
a. Fleksi 90-120⁰ menggerakkan tungkai keatas
b. Ekstensi 90-120⁰ meluruskan tungkai
c. Hiperekstensi 30-50⁰ menggerakkan tungkai kebelakang
d. Abduksi 30-50⁰ menggerakkan tungkai ke samping menjauhi tubuh
e. Adduksi 30-50⁰ merapatkan tungkai kembali mendekat ke tubuh
f. Rotasi internal 90⁰ memutar tungkai kearah dalam
g. Rotasi eksternal 90⁰ memutar tungkai kearah luar
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9. Lutut
a. Fleksi 120-130⁰ menggerakkan lutut kearah belakang
b. Ekstensi 120-130⁰ menggerakkan lutut kembali keposisi semula lurus

10. Mata kaki
a. Dorso fleksi 20-30⁰ menggerakkan telapak kaki kearah atas
b. Plantar fleksi 20-30⁰ menggerakkan telapak kaki kearah bawah

11. Kaki
a. Inversi/supinasi 10⁰ memutar/mengarahkan telapak kaki kearah samping
dalam
b. Eversi/Pronasi 10⁰ memutar/mengarahkan telapak kaki kearah samping luar
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12.

Jari-jari kaki
a. Fleksi 30-60⁰ menekuk jari-jari kaki kearah bawah
b. Ekstensi 30-60⁰ meluruskan kembali jari-jari kaki
c. Abduksi 15⁰ mereganggkan jari-jari kaki
d. Adduksi 15⁰ merapatkan kembali jari-jari kaki
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Materi 2
Tehnik Pergerakan Pasif
Latihan gerak pasif dapat dilakukan secara pasif yaitu dengan tenaga

yang

diperoleh dari luar yaitu dengan bantuan seseorang yang merawat dan dilakukan
pada bagian anggota gerak yang mengalami kelemahan. Latihan ini dilakukan
apabila klien tidak mampu melakukan sendiri. Masing – masing gerakan dapat
dilakukan sebanyak 5 kali.

A. Latihan Pasif Anggota Gerak Atas
1.

Gerakan menekuk dan meluruskan sendi bahu
a. Tangan satu penolong memegang siku, tangan yang lain memegang
lengan.
b. Luruskan siku, naikkan dan turunkan lengan dengan siku tetap
lurus.

2.

Gerakan menekuk dan meluruskan siku
Pegang lengan atas dengan tangan satu, tangan lainnya menekuk dan
meluruskan siku
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3.

Gerakan memutar pergelangan tangan
a. Pegang lengan dengan tangan satu dan tangan yang lainnya
menggenggam telapak tangan klien
b. Putar pergelangan tangan klien ke arah luar (terlentang) dan ke arah
dalam (telungkup)

4.

Gerakan menekuk dan meluruskan pergelangan tangan
a. Pegang lengan bawah dengan tangan satu, tangan lainnya
memegang pergelangan tangan
b. Tekuk pergelangan tangan ke atas dan ke bawah

5.

Gerakkan memutar ibu jari
Pegang telapak tangan dan keempat jari dengan satu tangan, tangan
yang satunya memutar ibu jari tangan

6.

Gerakan menekuk dan meluruskan jari – jari tangan
Pegang pergelangan tangan dengan tangan satu, tangan lainnya
menekuk dan meluruskan jari-jari tangan.
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B. Latihan Pasif Anggota Gerak Bawah
1. Gerakan menekuk dan meluruskan pangkal paha
a. Pegang lutut dengan tangan satu, tangan lainnya memegang tungkai
b. Naikkan dan turunkan kaki dengan lutu tetap lurus.

2. Gerakan menekuk dan meluruskan lutut
a. Pegang lutut dengan tangan satu, tangan lainnya memegang tungkai
b. Kemudian tekuk dan luruskan lutut

3. Gerakan untuk pangkal paha
Gerakkan kaki klien menjauh dan mendekati badan atau kaki satunya
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4. Gerakan memutar pergelangan kaki
Pegang tungkai dengan tangan satu, tangan lainnya memutar
pergelangan kaki

Materi 3
Tehnik melatih aktifitas sehari-hari
Latihan yang dapat diajarkan kepada lansia adalah sebagai berikut :
A. Berbaring pada posisi yang lemah :
1. Ranjang : datar seluruhnya
2. Kepala : di atas dengan posisi yang enak
3. Badan : agak membungkuk, diganjal dengan bantal pada punggung
sampai pinggul
4. Bahu yang lumpuh : di dorong ke depan dan diputar keluar
5. Lengan yang lumpuh : posisi dengan sudut rentang 90 º dari badan,
seluruh lengan disandarkan pada meja kecil beralas bantal di sisi
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ranjang klien, siku dalam posisi selurus mungkin dan telapak tangan
menghadap ke atas.
6. Tungkai yang lumpuh : posisi pergelangan paha lurus, lutut sedikit
ditekuk
7. Lengan yang sehat di letakkan di atas badan
8. Tungkai dan kaki yang sehat : dalam posisi melangkah, diganjal bantal,
pergelangan paha dan lutut agak ditekuk.

A. Berbaring terlentang
1. Ranjang : datar seluruhnya
2. Kepala : di atas bantal, leher tidak tertekuk
3. Kedua bahu diganjal dengan bantal
4. Lengan yang lumpuh : disandarkan di atas bantal dan agak menjahui
bantal, sikut diluruskan, pergelangan tangan lurus, semua jari
diluruskan
5. Pinggul yang lumpuh : posisi lurus dan diganjal dengan bantal
6. Lengan diletakkan pada bantal yang sama.
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B. Berbaring pada sisi yang sehat
1. Ranjang : datar seluruhnya
2. Kepala : dibaringkan dengan nyaman dan lurus dengan badan
3. Badan : agak bersandar ke depan
4. Bahu yang lumpuh : agak didorong ke depan
5. Lengan dan tangan yang lumpuh : di atas bantal, sudut rentang
sekitar 100º dari badan
6. Tungkai yang lumpuh : pergelangan paha dan lutut agak ditekuk,
tungkai dan kaki diganjal dengan bantal
7. Lengan yang normal : diletakkan pada posisi yang menyenangkan
klien
8. Tungkai yang normal : pinggul dan lutut diluruskan.
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C. Duduk di ranjang
1. Ranjang : bagian kepala ranjang diusahakan selurus mungkin,
sebuah bantal diletakkan di bawah punggung klien
2. Kepala : tak bersandar
3. Badan : tegak
4. Pinggul : ditekuk 90º, berat badan dibebankan pada kedua pinggul
5. Lengan : diluruskan ke depan : siku disandarkan pada meja ranjang
atau bantal

D. Tata cara berpindah
1. Letakkan kursi/kursi roda di sebelah sisi yang lemah
2. Pstikan bahwa tempat tidur atau kursi tidak bergeser
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3. Anjurkan agar klien bergeser ke tepi tempat tidur, duduk dengan
telapak kaki menapak lantai
4. Pegang pinggang klien dengan kedua tangan anda, anjurkan klien
untuk memegang bahu anda
5. Bantu klien untuk berdiri dan mundur ke belakang untuk duduk di
kursi

E. Latihan berjalan menggunakan tongkat berkaki satu atau berkaki
empat
Anjurkan klien untuk meletakkan tongkat di depannya agak kesamping,
langkahkan kaki yang lemah terlebih dahulu diikuti kaki yang sehat,
ulangi cara ini untuk belajar berjalan.

74

F. Latihan naik turun tangga
1. Naik tangga dibantu penolong
a. Penolong berdiri di belakang klien
b. Langkahkan kaki yang sehat terlebih dahulu sambil
tangan berpegangan pada pegangan tangga
c. Penolong melangkahkan kaki yang lemah pada anak
tangga yang sama

2. Turun tangga dibantu penolong
a. Sambil berpegang pada pegangan tangga, langkahkan terlebih
dahulu kaki yang lemah, kemudian diikuti kaki yang sehat
b. Penolong berdiri di depan klien dan menghadap ke klien
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3. Naik turun tangga menggunakan tongkat

Pada saat klien mampu duduk maka latihlah klien untuk melakukan aktivitas
terarah untuk membantu kemandirian klien dalam memenuhi aktivitas sehari –
hari, diantaranya yang meliputi :
A. Berpakaian
1. Cara berpakaian:
a. Masukkan terlebih dahulu lengan yang lemah ke dalam lengan
baju
b. Tarik lengan baju ke atas sampai bahu
c. Putar baju ke arah lengan yang sehat
a. Masukkan tangan yang sehat ke lengan baju lainnya
b. Kancingkan baju

2. Cara mengenakan celana
a. Masukkan kaki yang lemah terlebih dahilu ke dalam celana
b. Setelah itu masukkan kaki yang sehat ke dalam celana
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c. Jika keseimbangan berdiri klien telah bagus, celana langsung
ditarik ke atas
d. Jika keseimbangan berdiri klien belum baik, klien berbaring,
dahulu baru celana ditarik ke atas secara bergantian.

3. Cara Makan
a. Berikan makanan yang mudah ditelan
b. Latihlah klien memegang sendok dan memasukkan makanan
sendiri
c. Pada waktu menelan, anjurkan klien untuk memegang
kerongkongannya untuk merasakan proses menelan
d. Latihlah klien untuk mengunyah dan menggigit

4. Cara menggunakan kamar kecil
a. Sediakan kursi di kamar mandi klien
b. Untuk menjaga keseimbangan klien dan keamanan klien, jika
memungkinkan pasang pegangan pada dinding kamar mandi.
c. Bila perlu gunakan kursi berlubang di atas klosed
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d. Awasi klien pada saat di kamar mandi
e. Bantu klien membersihkan diri apabila klien belum mampu
melakukan sendiri
f. Pintu kamar mandi jangan dikunci untuk mempermudah
pengawasan
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PENUTUP
Perawatan farmakologi, non farmakologi, dan pemulihan fisik bagi pasien pasca
stroke yang dilakukan oleh keluarga di rumah sangat perlu dilakukan, karena
sebagai upaya keluarga untuk membantu klien mengatasi ketidakmampuan secara
fisik. Namun bentuk tindakan yang dilakukan tersebut tentunya harus disesuaikan
dengan berat ringannya penyakit klien dan kesiapan klien untuk melakukannya. Di
samping itu keluarga juga harus diberikan latihan terlebih dahulu sebelum
melakukan tindakan pemulihan fisik ini.
Buku pegangan ini disusun agar dapat digunakan oleh keluarga sebagai sarana
untuk melatih klien yang mengalami kelemahan separuh badan. Mudah – mudahan
buku ini bermanfaat.

SELAMAT BERLATIH, SEMOGA SUKSES
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Lampiran 6. Daftar Hadir Peserta Pengabdian Masyarakat
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Lampiran 7.

Hasil Pemeriksaan BB, Tekanan Darah, Gula darah Acak, dan
Kolesterol Peserta Pengabdian Masyarakat

83

84

Lampiran 8. Instrumen PKM
KUISIONER PKM
(informal caregiver & pasien stroke)
1. Karakteristik keluarga/informal caregiver
Pernyataan dibawah ini menggali tentang data keluarga/Informal Caregiver
yang merawat klien pasca stroke. Bapak/ibu diminta untuk mengisi pernyataan
tersebut (untuk pernyataan isian) atau mencentang (√) pada pilihan yang
tersedia.
a. Usia : ………. Tahun
b. Jenis kelamin : laki-laki / perempuan
c. Hubungan kekeluargaan dengan pasien stroke : suami/istri/anak
2. Perilaku kopinginformal caregiver
Ketika ada masalah dalam perawatan anggota keluarga pasca stroke, kebiasaan
manakah yang bapak/ibu lakukan. Bapak/ibu diminta untuk mencentang (√) pada

pilihan yang tersedia
1

Perilakukopingkeluarga: Confrontive coping

a
b

Sayamengungkapkan rasa marah kepada orang yang menyebabkan masalah
Saya membiarkan perasaan saya keluar apapun caranya

2

Perilakukopingkeluarga:Distancing

a
b

Saya merawat keluarga yang sakit seperti tidak terjadi apa-apa
Saya mencoba melupakan masalah yang terjadi

3

Perilakukopingkeluarga: Self-controlling

a
b

Saya berusaha tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah
Saya berpikir bagaimana orang lain dapat menyelesaikan masalah seperti yang
saya hadapi

4

Perilakukopingkeluarga: Seeking social support

a
b

Saya meminta saran kepada orang lain (teman) dalam menyelesaikan masalah
Saya meminta bantuan petugas kesehatan

5

Perilakukopingkeluarga: Accepting responsibility

a
b

Saya berjanji bahwa masalah yang terjadi tidak terulang di kemudian hari
Saya meminta maaf jika saya melakukan sesuatu hal yang membuat orang lain
terganggu

6

Perilakukopingkeluarga: Escape-Avoidance
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a
b

Saya berharap keajaiban akan terjadi
Saya tidur lebih banyak dari hari-hari biasa apabila ada masalah

7

Perilakukopingkeluarga: Planful problem-solving

a
b

Saya tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya dua kali lipat usaha saya untuk
bekerja
Saya membuat rencana aksi dan saya lakukan

8

Perilakukopingkeluarga: Positive reappraisal

a
b

Saya berubah sebagai pribadi yang lebihbaikdalammerawatkeluarga
Saya terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang
kreatifdalammerawatanggotakeluarga yang sakit

3. Riwayat aktivitas perawatan pasien stroke
Pernyataan di bawah ini tentang pengalaman bapak/ibu dalam merawat anggota
keluarga yang menderita stroke. Bapak/Ibu diminta untuk memberikan
penilaian sesuai dengan apa yang pernah dilakukan/dialami, dengan cara
mencentang(√) salah satu dari 4 jawaban yang tersedia pada bagian kanan dari
masing-masing pernyataan. Pilihan jawabannya sebagai berikut:
SL
: Selalu
S
: Sering
K
: Kadang-Kadang
TP
: TidakPernah
No

PERNYATAAN

A

Menyediakan perawatan bagi pasien stroke

1
2

Saya membantu pasien stroke merubah posisi duduk/tidur
Keluarga menyediakan fasilitas yang memudahkan pasien
stroke berpindah atau berjalan
Saya melatih gerak pasif atau mengingatkan pasien stroke
untuk latihan bergerak aktif
Keluarga menyediakan makanan sesuai saran petugas gizi di
fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit/puskesmas/klinik)
Saya mengingatkan pasien stroke mentaati aturan diet yang
ditentukan
Keluarga menyediakan biaya agar pasien stroke bisa
mendapatkan obat sesuai resep dokter
Saya membantu/mengingatkan pasien minum obat sesuai
resep yang didapat
Saya menyediakan tenaga untuk mengantar kontrol anggota
keluarga yang mengalami pasca stroke

3
4
5
6
7
8
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No

PERNYATAAN

B

Memberikan dukungan internal pada pasien stroke

1

Keluarga melibatkan pasien stroke dalam dsikusi tentang
kondisi penyakitnya dan kebutuhan perawatannya
Saya menyadari bahwa keluarga kami semestinya secara
bersama-sama memperhatikan/memberi dukungan kepada
anggota keluarga pasca stroke
Saya akan terus merawat anggota keluarga pasca stroke
Saya melibatkan pasien stroke dalam suasana santai keluarga
seperti mengajak berbicara, bercerita, bersenda gurau
Saya mempunyai keluarga tetap menyayangi anggota
keluarga dengan stroke
Pemenuhan kebutuhan anggota keluarga pasca stroke adalah
tanggung jawab bersama keluarga
Saya memberikan pujian atas kemajuan perawatan anggota
kelurga dengan stroke
Saya menyampaikan terimakasih atas upaya pasien stroke
untuk terlibat aktif dalam perawatannya

2

3
4
5
6
7
8

C

Menfasilitasi aktivitas pasien stroke di lingkungannya

1

Tetangga sekitar mempunyai kepedulian dengan keluarga
saya
Lingkungan sekitar (tetangga/teman) memberikan dukungan
secara moril kepada anggota keluarga yang mengalami pasca
stroke dalam perawatannya
Tetangga sekitar masih menghargai anggota keluarga saya
yang mengalami sroke
Saya mendukung anggota keluarga yang menderita stroke
masih punya keinginan aktif mengikuti pertemuan/kegiatan
warga dilingkungan rumah kami
Keluarga membantu anggota keluarga yang menderita stroke
masih punya keinginan aktif mengikuti pertemuan/kegiatan
warga dilingkungan rumah kami
Saya memotivasi pasien stroke untuk melakukan aktivitas
ibadah di tempat ibadah sekitar rumah
Keluarga membantu pasien stroke untuk kegiatan ibadah
(misal pengajian) di tetangga/tempat ibadah sekitar rumah

2

3
4

5

6
7

SL

S

K

4. Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (ADL) Pasien Stroke
Ketika merawat anggota keluarga stroke, pilih kondisi yang terjadi pada pasien stroke
yang anda rawat dengan memberikan nilai 0 atau 1 pada kolom kanan, dengan
ketentuan pilihan:
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TP

0 (tergantung) = dengan pengawasan, pengarahan, bantuan seseorang atau
perawatan total

1 (tidak tergantung/mandiri) = tanpa pengawasan, pengarahan, bantuan
seseorang

1

2

3

4

5

6

Pertanyaan
Nilai
Mandi/membersihkan badan
0 = Butuh bantuan untuk mandi (lebih dari satu bagian tubuh), ketika masuk
atau keluar dari bak mandi atau menggunakan shower/gayung.
Membutuhkan total bantuan mandi.
1 = Mandi sendiri diri sepenuhnya atau membutuhkan bantuan hanya pada satu
bagian tubuh saja seperti punggung, daerah genital atau ekstremitas yang
lemah/lumpuh.
Berpakaian
0 = Butuh bantuan dengan berpakaian sendiri atau memerlukan bantuan untuk
berpakaian lengkap.
1 = Dapat mengambil sendiri pakaian dari lemari dan laci, dan memakai
pakaian dan baju luar lengkap dengan ikat pinggang. Mungkin butuh
bantuan saat mengikat sepatu.
Buang air (buang air kecil dan besar)
0 = Perlu bantuan saat pergi menuju ke toilet, membersihkan genetalia atau
menggunakan pispot/urinal.
1 = Pergi ke toilet, menekan dan melepas tombol dikloset, merapikan pakaian
setelah BAB/BAK, dan membersihkan area genital tanpa bantuan.
Berpindah
0 = Butuh bantuan untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi, atau
membutuhkan total saat berpindah
1 = Bergerak menuju dan menjauh dari tempat tidur atau kursi tanpa bantuan.
Penggunaan alat bantu mekanik berpindah/bergerak yang tepat/benar.
Kontinen/Kontrol buang air (buang air kecil dan besar)
0 = Ketidakmampuan mengontrol BAK atau BAB sebagian atau total
1 = Kemampuan melakukan control/menahan dengan baik untuk buang air
kecil dan buang air besar.
Makan
0 = Butuh bantuan sebagian atau seluruhnya untuk makan atau membutuhkan
pemberian makanan parenteral
1 = Memasukkan makanan dari piring ke dalam mulut tanpa bantuan.
Menyiapkan makanan Mungkin membutuhkan bantuan oleh orang lain.

Total Nilai
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Lampiran 9. Log Book PKM
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Lampiran 10. Biodata Pelaksana Pengabdian Masyarakat
BIODATA PELAKSANA PKM (KETUA)
A. Identitas Diri
1. Nama
: Nikmatul Fadilah, S.Kep.Ns, M. Kep
2. Jenis Kelamin
: Perempuan
3. Jabatan Fungsional
: Lektor
4. NIP /Pangkat / Golongan : 197703012002122003/Penata Muda Tingkat I/IIIb
5. NIDN
: 4001037701
6. Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkalan, 1 Maret 1977
7. E- mail
: nikmatulf@potekkesdepkes-sby.ac.id
8. Nomor Telepon / HP
: 081332783553
9. Alamat Kantor
: Jl. Parangkusumo No. 1 Surabaya
10. No. Telepon / Fax
: (031) 3550163 / (031) 3554043
11. Unit Kerja
: Prodi DIII Keperawatan Sutopo Surabaya
12.Mata Kulih yang diampu :
1. Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen
Bencana
2. Keperawatan Medikal Bedah
3. Dokumentasi Keperawatan
4. Keperawatan Profesional
B. Riwayat Pendidikan :
NAMA PERGURUAN
TINGGI
BIDANG ILMU
TAHUN MASUK –
LULUS

S–1
Universitas
Airlangga
Keperawatan
2006 – 2009

S–2
Universitas
Airlangga
Keperawatan
2012 – 2014

S–3

C. Pengalaman Pengabdian Masyarakat
No
1

2
3

Judul Pengabdian
Masyarakat
Pemberdayaan keluarga
GGK yang menjalani
hemodialisis
Pemberdayaan keluarga
melalui media pembelajaran
bagi anak autis
Pemberdayaan kader dalam
peingkatan kesadaran
kesehatan reproduksi pada
remaja

Lokasi
Puskesmas
Paciran
Lamongan
SLB Sidoarjo
Kampung
Nelayan Kab
Gresik
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Bentuk kegiatan
Pelatihan dan
pendampingan
keluarga yang
merawat pasien GGK
Pelatihan dan
pendampingan orang
tua
Pelatihan dan
pendampingan kader
kesehatan reproduksi
remaja

Tanggal
2019

2018
2017

5

Melaksanakan promosi
kesehatan Pembinaan lansia

6

Melaksanakan penyuluhan
& pemeriksaan kesehatan
pada kegiatan rutin
posyandu lansia
Melaksanakan promosi
kesehatan Pembinaan
pasien kusta
Promosi & Screening
Kesehatan Dalam Rangka
Promosi Kesehatan

7
8

9
10
11
12
13

14

15

Pelayanan Kesehatan
Dalam Rangka HUT PPNI
ke-41
Pelayanan Kesehatan
Penyuluhan Kesehatan
dalam rangka promosi
Kesehatan
Penyuluhan Kesehatan
dalam rangka promosi
Kesehatan
Promosi & Screening
Kesehatan Dalam Rangka
Promosi Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Dalam Rangka Hari Anak
Nasional dan International
Nurse Day
Bakti Sosial & Pemeriksaan
Kesehatan Dalam Rangka
HUT PPNI ke-37

Desa Kec
Sukolilo Barat
Kab Bangkalan
Balai Kelurahan
KemayoranKrembangan
Surabaya
di desa Sumber
Glagah Kec Pacet
Kab Mojokerto
Desa Kandang
Tepus Kec.
Senduro Kab.
Lumajang
Tugu Pahlawan
Surabaya

Penyuluhan
&Pemeriksaan
Kesehatan
Penyuluhan &
Pemeriksaan
Kesehatan

2017

Penyuluhan, Pelatihan,
& Pemeriksaan
Kesehatan
Penyuluhan, Pelatihan,
& Pemeriksaan
Kesehatan

2
x/tahun
20112018
2 Mei 30 Juni
2016
8 sd 9 Oct2015

Pemeriksaan
Kesehatan

15-Mar2015

Super Depo
Sutorejo Surabaya
TK Mulya
Surabaya

Pemeriksaan
Kesehatan
Penyuluhan

18-Dec2014
5-Nov2014

TK Kartika
Surabaya

Penyuluhan

5-Nov2014

Desa
Mangunharjo
Kec. Arjosari
Kab. Pacitan
Taman remaja
Surabaya

Penyuluhan, Pelatihan,
& Pemeriksaan
Kesehatan

30-Oct
sd 1Nov2014
2-Jun2012

Panti Werda
Hargodedali

Pemeriksaan
Kesehatan
Bakti Sosial &
Pemeriksaan
Kesehatan

17-Mar2011

D. Pengalaman Penelitian
No

Tahun

1

2019

2

2018

Pendanaan
Sumber
Jumlah (Rp)
Model Komunikasi Efektif Sebagai
Penelitian
Rp. 60.000.000,Upaya Meningkatkan Kepuasan Pasien berbasis
Berbasis Keamanan dan Keselamatan
kompetensi
di Rumah Sakit
(anggota)
Pengaruh Strategi Koping Suportif Penelitian hibah Rp. 35.000.000,Keluarga Terhadap Beban Pemberi (ketua)
Perawatan dan Aktivitas Kehidupan
Sehari-hari Pasien Stroke
Judul Penelitian
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No

Tahun

3

2017

4

2016

5

2015

6

2009

7

2004

8

2003

Pendanaan
Sumber
Jumlah (Rp)
Pengembangan Model Ketahanan Penelitian hibah Rp. 30.000.000,Keluarga terhadap peningkatan kualitas (ketua)
hidup keluarga denga Stroke (Integrasi
Teori Chronic Sorrow dan Family
Adjusment and Adaptation Model)
Pengendalian emosi remaja dengan
Penelitian pemula Rp. 10.000.000,terapi latihan asertif
(anggota)
Peningkatan kualitas hidup pasien
Penelitian
Rp. 5.000.000,hemodialisa ditinjau dari perilaku
Mandiri (ketua)
caring Perawat di ruang Hemodialisa
RSUD dr. Soetomo Surabaya
Hubungan Pengetahuan tentang
Penelitian
Rp. 3.500.000,Bahaya Alkohol dengan Konsumsi
Mandiri (DIK
Alkohol pada Remaja
rutin) (anggota)
Pengaruh
Pemberian
Relaksasi Penelitian
Rp. 3.500.000,progresif Terhadap Dissminorrhoe Mandiri (DIK
(Studi Kasus Mahasiswa Prodi rutin)
Keperawatan Sutopo Surabaya
(anggota)
Pengaruh
Menopause
Terhadap Penelitian
Rp. 3.000.000,Terjadinya Depresi Pada Wanita Mandiri (DIK
Menopause
rutin)
(anggota)
Judul Penelitian

E. Publikasi Artikel Ilmiah
No

Judul Artikel Ilmiah

Nama Jurnal

1

Structural Models of Factor
Relating to The Family Resilience
of Patients with Stroke

2

Quality of Life of Caregiver of
Stroke Patient

3

Asertive Training As A Control
Efforts Angry Emotions In
Teenagers

Indian Journal of Public Health
Research and Development
ISSN 0976-0245 (Print)
ISSN 0976-5506 (Electronic)
http://www.indianjournals.com/ijo
r.aspx?target=ijor:ijphrd&volume
=9&issue=11&article=312
DOI= 10.5958/09765506.2018.01721.7
Proceedings of the 2nd
International Symposium of
Public Health
November 11-12, 2017, in
Surabaya, Indonesia.
https://www.scitepress.org/Public
ationsDetail.aspx?ID=EAP3+MY
3mNE=&t=1
DOI:10.5220/0007509600850090
Health Notion
ISSN 2560-4936
http://heanoti.com/index.php/hn/a
rticle/view/hn21006
https://doi.org/10.33846/hn.v2i10.2
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Vol / Nomor /
Tahun
Volume 9,
Number 11,
November
2018

Vol. 1 - 978989-758-338-4
Page=85-90

Volume 2
November 10
(October
2018)

4

Dealing with the daily emergency
care: a case among the waste
pickers in Surabaya

5

Peningkatan kualitas hidup pasien
hemodialisa ditinjau dari perilaku
caring Perawat di ruang
Hemodialisa RSUD dr. Soetomo
Surabaya

6

Latihan Pernapasan Yang Efektif
Bagi Pasien Asma

7

Motivasi Belajar Laboratorium
Suctioning Melalui Peer Learning
dan Video Dengan Pendekatan
Model ARCS
Perkembangan Motorik Kasar
Bayi Melalui Stimulus Ibu di
Kelurahan Kemayoran Surabaya
Peningkatan Perilaku Seks Sehat
Melalui Model Terapi Kelompok
Pada Pekerjaan Seks Komersial

8
9

10
11

12
13

Hubungan Iklim Organisasi
dengan Motivasi Kerja Pengurus
PPNI kota Surabaya
Pengaruh Kebiasaan Merokok
Terhadap Penurunan Nafsu Makan
di RT. 03 RW 08 Kelurahan
Kemayoran Surabaya
Hubungan Pengetahuan tentang
Bahaya Alkohol dengan Konsumsi
Alkohol pada Remaja
Hubungan Stimulasi
Perkembangan Kelompok Bermain
dengan Perkembangan Sosial
Anak Usia Pra Sekolah di Taman
Kanak-Kanak Aisyah 31 Sidoarjo

Interantional Journal of Public
Health Science (IJPHS)
ISSN: 2252-8806
http://www.iaesjournal.com
Jurnal Kesehatan Manarang
ISSN: 2443-3861
http://jurnal.poltekkesmamuju.ac
.id/index.php/m/article/view/10
https://doi.org/10.3
3490/jkm.v2i1.10
SDM Kesehatan – Badan
Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan
Kemenkes RI
Jurnal Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Vol. 5, No. 4,
Desember
2016, pp.415421
Vo. 2, No.1,
Juli 2016

Jurnal Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Vol 1, No 1
(2014)

Jurnal Keperawatan Indonesia

Voume 13,
No. 3,
November
2010
Vol. 12, no. 13,
Sepetember
2010
Vol. III, No. 2,
Agustus 2010

Buleti Penelitian RSUD dr.
Soetomo Surabaya
Jurnal Keperawatan Poltekkes
Kemenkes Surabaya
Jurnal Keperawatan Poltekkes
Kemenkes Surabaya
Jurnal Penenlitian Politeknik
Kesehatan

94

Buletin Edisi
Oktober 2014
Vol 1, No 1
(2014)

Vol. VII, No.
4, Desember
2009
Vol. II no.1,
Maret 2004

F.Pemakalah seminar ilmiah (oral presentation)
No
1

2

3

4

5

6

7

Nama pertemuan ilmiah/seminar
The 10th International Nursing
Conference 2019: “Tropical Health
and Coastal Region Development”.
Fakultas Keperawatan Universitas
Airlangga.
The 3 rd International Symposium of
Public Health of Doctoral program
of Health Science of Faculty of
Public Health Airlangga University
50 th Asia-Pasific Academic Public
Health Conference

Judul artikel
The Impact of
Independent of Activity
Daily Living Among
Stroke Patients on
Burden of Caregivers
Analysis of Influencing
Factorsof Burden
Caregiver Among Stroke
Patients at Home
Family Crisis of Stroke
Patients
Based
on
Family Adjustment and
AFAAR) Model

The 2 nd International Symposium
of Public Health of Doctoral
program of Health Science of
Faculty of Public Health Airlangga
University
International Conference on Health
Polytechnic Surabaya:
Interprofessional Collaboration on
Non Communicable Disease on
Asean Economic Community.
ISBN 978-602-73545-6-2
The 1st International Nursing
Conference Complementary
Nursing Issue and Updates Stikes
Hang Tuah Surabaya, ISBN 978602-72856-0-6
4 th International Nursing
Conference: “Improving Quality Of
Nursing Care Through Innovation
In Nursing Research And
Education”. Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga. ISBN 978602-7670-32-7

Quality of Life of
Caregiver of Stroke
Patients

Waktu dan tempat
Mercure Hotel
Surabaya, 6-7 April
2019
Whyndham Hotel
Surabaya, 30
Oktober-1
Nopember 2018
Golden Jubile
Conference, 12-14
September 2018,
The Magellan
Sutera Resort, Kota
Kinabalu Sabah
Malasyia.
Papilo Hotel
Surabaya, 2018

Self Effort to Chronic
Kidney Dissease
Prevention

Papilo Hotel
Surabaya, 15-16
Nopember 2016

Achievement of
Suctioning Competency
Through Peer Learning

Hotel Santika
Jemur Sari, 6 Juni
2015

Narative Pedagogy for
Future Nursing
Pedagogy

Garuda Mukti
Ballroom Unair,
21-22 September
2013

Surabaya, Juli 2019
Peneliti

Nikmatul Fadilah, S. Kep. Ns., M.Kep
NIP. 197703012002122003
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BIODATA PELAKSANA PKM (ANGGOTA 1)
A. Identitas Diri
1

Nama Lengkap (dengan gelar)

: Minarti, M.Kep.,Sp.Kom

2

Jenis Kelamin

: Perempuan

3

Jabatan fungsional

: Lektor Kepala

4

NIP

: 196707301993032004

5

NIDN

: 4030076701

6

Tempat/Tanggal Lahir

: Madiun, 30 Juli 1967

7

E-mail

: minartiivan@gmail.com

8

Nomor HP

: 082139493067

9

Alamat kantor

: Jl. Parangkusumo No 1 Surabaya

10 No telepon/Faks

:031-3550163 Fax: 031-3554043

11 Mata Kuliah yang diampu

: Keperawatan Komunitas
Keperawatan Keluarga
Keperawatan Gerontik

B. Riwayat Pendidikan
Nama
Perguruan
Tinggi
Bidang ilmu
Tahun
masuk-lulus

S-1
PSIK –FK Univ.
Airlangga
Surabaya
Ilmu Keperawatan
Tahun 2000-2002

S-2
Pasca Sarjana Fakultas
Ilmu Keperawatan UI
Jakarta
Ilmu Keperawatan,
spesialis Keperawatan
Komunitas
Tahun 2004-2007

S-3
-

C. Pengalaman Pengabdian Masyarakat
No
1

2
3

Judul Pengabdian
Masyarakat
Pemberdayaan keluarga
GGK yang menjalani
hemodialisis
Pemberdayaan keluarga
melalui media pembelajaran
bagi anak autis
Pemberdayaan kader dalam
peingkatan kesadaran
kesehatan reproduksi pada
remaja

Lokasi
Puskesmas
Paciran
Lamongan
SLB Sidoarjo
Kampung
Nelayan Kab
Gresik
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Bentuk kegiatan
Pelatihan dan
pendampingan
keluarga yang
merawat pasien GGK
Pelatihan dan
pendampingan orang
tua
Pelatihan dan
pendampingan kader
kesehatan reproduksi
remaja

Tanggal
2019

2018
2017

5

Melaksanakan promosi
kesehatan Pembinaan lansia

6

Melaksanakan penyuluhan
& pemeriksaan kesehatan
pada kegiatan rutin
posyandu lansia
Melaksanakan promosi
kesehatan Pembinaan
pasien kusta
Promosi & Screening
Kesehatan Dalam Rangka
Promosi Kesehatan

7
8

9

Pelayanan Kesehatan
Dalam Rangka HUT PPNI
ke-41
Pelayanan Kesehatan

10
11

Promosi & Screening
Kesehatan Dalam Rangka
Promosi Kesehatan

12

Bakti Sosial & Pemeriksaan
Kesehatan Dalam Rangka
HUT PPNI ke-37

Desa Kec
Sukolilo Barat
Kab Bangkalan
Balai Kelurahan
KemayoranKrembangan
Surabaya
di desa Sumber
Glagah Kec Pacet
Kab Mojokerto
Desa Kandang
Tepus Kec.
Senduro Kab.
Lumajang
Tugu Pahlawan
Surabaya

Penyuluhan &
Pemeriksaan
Kesehatan
Penyuluhan &
Pemeriksaan
Kesehatan

Super Depo
Sutorejo Surabaya
Desa
Mangunharjo
Kec. Arjosari
Kab. Pacitan
Panti Werda
Hargodedali

2017
2 x/tahun
20112018

Penyuluhan, Pelatihan,
& Pemeriksaan
Kesehatan
Penyuluhan, Pelatihan,
& Pemeriksaan
Kesehatan

2 Mei 30 Juni
2016
8 sd 9 Oct-2015

Pemeriksaan
Kesehatan

15-Mar2015

Pemeriksaan
Kesehatan
Penyuluhan, Pelatihan,
& Pemeriksaan
Kesehatan

18-Dec2014
30-Oct sd
1-Nov2014

Bakti Sosial &
Pemeriksaan
Kesehatan

17-Mar2011

D. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir
No

Tahun

1

2011

2

2013

3

2014

4

2014

5

2015

Judul Penelitian

Pendanaan
Sumber
Jumlah
Model Adaptif Conservation (ACM) Poltekkes
22 jt
dalam meningkatkan dukungan keluarga Kemenkes
dan kepatuhan berobat pada pasien TB Surabaya
Paru di wilayah kota Surabaya
Relaksasi dzikir nafas terhadap Poltekkes
10 jt
kebutuhan istirahat tidur di Panti Kemenkes
Werdha
Surabaya
Perbedaan
kemampuan
perawatan Poltekkes
4,5 jt
keluarga dalam merawat lansia pada Kemenkes
etnis Jawa dan Madura
Surabaya
Metode self assessment terhadap Poltekkes
4,5 jt
kompetensi keperawatan komunitas
Kemenkes
Surabaya
Pengembangan model transaksional Poltekkes
25 jt
stres dan koping terhadap kepatuhan Kemenkes
Surabaya
manajemen terapi klien dm tipe2
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No

Tahun

6

2016

7

2017

8

2018

Judul Penelitian

Pendanaan
Sumber
Jumlah
Model Pemberdayaan Kelompok Remaja
Poltekkes
30 jt
Terhadap Peningkatan Upaya Pemeliharaan Kemenkes
Kesehatan Reproduksi Pada Remaja
Surabaya
Pengembangan Model Ketahanan Keluarga Penelitian
30 jt
terhadap peningkatan kualitas hidup hibah
keluarga denga Stroke (Integrasi Teori (ketua)
Chronic Sorrow dan Family Adjusment and
Adaptation Model)
Penelitian
Pengaruh Spiritual Well-Being
hibah
Berbasis Islami Dengan Metode
(ketua)
Konseling Dan Dzikir Terhadap

25 jt

Kebahagiaan Lansia Di Panti Werdha
E. Publikasi Artikel Ilmiah 5 tahun terakhir
Tahun
Judul
2011 The effect of self care model
and health belief model in
community nursing with
Diabetes Mellitus toward the
self care independency in
Puskesmas Krembangan
Kabupaten Jember,
2013 Gambaran kualitas layanan
ambulan di tinjau dari kepuasan
keluarga pengguna jasa
Ambulan 118
2014 Mobilisasi dini fase IA pasien
paska infark miocard acut
2015

2016
2016

2017

Perbedaan kemampuan
perawatan keluarga dalam
merawat lansia pada etnis Jawa
dan Madura
Koping bagi lansia Diabetes
Mellitus
Meeting the need sleep through
the implementation of eldery
relaxation technique dzikir of
breath in social institution
Tresna Werdha Parmadi
Rahayu Lamongan
Structural Models of Factor
Relating to The Family Resilience
of Patients with Stroke
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Penerbit/Jurnal
The Proceeding Universitas Airlangga
ISBN 978-6028570-78-7 page 66

Jurnal penelitian kesehatan Poltekkes
Kemenkes Surabaya Vol. XI No 1
Maret 2010, hal 28-34
Jurnal Keperawatan Jurusan
Keperawatan Surabaya, ISSN 19798091, Vol VII No 1, 1 April 2014 hal
37-41
OJS, Jurnal Sumber Daya Manusia
Kesehatan, 2015
Prosiding Nasional ISBN 978-60260579-1-4 Poltekkes Kemenkes
Surabaya
Prosiding Internasional ISBN 978602-73545-6-2 Poltekkes Kemenkes
Surabaya

Indian Journal of Public Health Research
and Development
ISSN 0976-0245 (Print)

Tahun

2018

Judul

Penerbit/Jurnal

Quality of Life of Caregiver of
Stroke Patient

ISSN 0976-5506 (Electronic) Volume 9,
Number 11, November 2018
http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?t
arget=ijor:ijphrd&volume=9&issue=11&a
rticle=312
DOI= 10.5958/0976-5506.2018.01721.7
Proceedings of the 2nd International
Symposium of Public Health
November 11-12, 2017, in Surabaya,
Indonesia.
Vol. 1 - 978-989-758-338-4
Page=85-90
https://www.scitepress.org/PublicationsDe
tail.aspx?ID=EAP3+MY3mNE=&t=1
DOI:10.5220/0007509600850090

F. Pemakalah seminar ilmiah (oral presentation) dalam 5 tahun terakhir
No
1

Nama pertemuan
ilmiah/seminar
Pelatihan jabatan
fungsional perawat ahli

2

Pelatihan jabatan
fungsional perawat ahli

3

Pelatihan jabatan
fungsional perawat ahli

4

Pelatihan Perawatan
Kesehatan Masyarakat

5

Seminar Nasional
Kesehatan

Judul artikel

Waktu dan tempat

Pelaksanaan tugas
khusus

UPT Latkesmas
Murnajati Lawang
malang, 6-14 Juni 2011
Pelaksanaan kegiatan UPT Latkesmas
bantuan/partisipasi
Murnajati Lawang
kesehatan
malang, 18-26 Mei 2012
Pelaksanaan tugas
UPT Latkesmas
khusus
Murnajati Lawang
malang, 25 Pebruari-5
Maret 2013
Keperawatan
Dinkes Kabupaten
Komunitas dan
Sampang 26-27
Keluarga
Nopember 2014
Koping bagi lansia
Poltekkes Kemenkes
Diabetes Mellitus
Surabaya Nopember
2016
Surabaya, Juli 2019
Pelaksana PKM,
Minarti, M.Kep.,Sp.Kom
NIP. 196707301993032004
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BIODATA PELAKSANA PKM (ANGGOTA 2)
A. IDENTITAS DIRI
1. Nama
: Tumini, SKM., S.Pd., M.MKes.
2. Jenis Kelamin
: Perempuan
3. Jabatan Fungsional
: Lektor
4. NIP /Pangkat / Golongan : 195607231980032005 / Pembina / IVa
5. NIDN
: 4023075601
6. Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 23 Juli 1956
7. E- mail
: hermin.tumini@yahoo.com
8. Nomor Telepon / HP
: 0811371990
9. Alamat Kantor
: Jl. Parangkusumo No. 1 Surabaya
10. No. Telepon / Fax
: (031) 3550163 / (031) 3554043
11. Unit Kerja
: Prodi DIII Keperawatan Sutopo Surabaya
12. Mata Kulih yang diampu :
1. Keperawatan Medikal Bedah
2. Keperawatan Komunitas
3. Kebutuhan Dasar Manusia
B. RIWAYAT PENDIDIKAN :
NAMA PERGURUAN
TINGGI
BIDANG ILMU
TAHUN MASUK –
LULUS

S–1
Universitas
Airlangga Surabaya
Kesehatan
Masyarakat
1996-1998

S–2
IMNI Surabaya

S-3
-

Manajemen
Kesehatan
2005– 2007

-

G. Pengalaman Pengabdian Masyarakat
No
1

2
3

Judul Pengabdian
Masyarakat
Pemberdayaan keluarga
GGK yang menjalani
hemodialisis
Pemberdayaan keluarga
melalui media pembelajaran
bagi anak autis
Pemberdayaan kader dalam
peingkatan kesadaran
kesehatan reproduksi pada
remaja

Lokasi
Puskesmas
Paciran
Lamongan
SLB Sidoarjo
Kampung
Nelayan Kab
Gresik
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Bentuk kegiatan
Pelatihan dan
pendampingan
keluarga yang
merawat pasien
GGK
Pelatihan dan
pendampingan
orang tua
Pelatihan dan
pendampingan
kader kesehatan
reproduksi remaja

Tanggal
2019

2018
2017

5

Melaksanakan promosi
kesehatan Pembinaan lansia

6

Melaksanakan penyuluhan
& pemeriksaan kesehatan
pada kegiatan rutin
posyandu lansia
Melaksanakan promosi
kesehatan Pembinaan
pasien kusta

7

8

Promosi & Screening
Kesehatan Dalam Rangka
Promosi Kesehatan

9

Pelayanan Kesehatan
Dalam Rangka HUT PPNI
ke-41
Pelayanan Kesehatan

10
11

Promosi & Screening
Kesehatan Dalam Rangka
Promosi Kesehatan

Desa Kec
Sukolilo Barat
Kab Bangkalan
Balai Kelurahan
KemayoranKrembangan
Surabaya
di desa Sumber
Glagah Kec Pacet
Kab Mojokerto

Penyuluhan &
Pemeriksaan
Kesehatan
Penyuluhan &
Pemeriksaan
Kesehatan

2017
2 x/tahun
2013-2018
2 Mei - 30 Juni
2016

Desa Kandang
Tepus Kec.
Senduro Kab.
Lumajang
Tugu Pahlawan
Surabaya

Penyuluhan,
Pelatihan, &
Pemeriksaan
Kesehatan
Penyuluhan,
Pelatihan, &
Pemeriksaan
Kesehatan
Pemeriksaan
Kesehatan

Super Depo
Sutorejo Surabaya
Desa
Mangunharjo
Kec. Arjosari
Kab. Pacitan

Pemeriksaan
Kesehatan
Penyuluhan,
Pelatihan, &
Pemeriksaan
Kesehatan

18-Dec-2014

8 sd 9 -Oct2015
15-Mar-2015

30-Oct sd 1Nov-2014

C. PENGALAMAN PENELITIAN 5 TAHUN TERAKHIR
No

Tahun

01. 2013
02. 2014
03. 2014
04. 2014
05. 2014

Pendanaan
Sumber Jumlah (Rp)
Perbedaan frekuensi diare pada bayi usia Mandiri
7-12 bulan yang diberi ASI eksklusif
dengan di beri Pasi
Analisis Tingkat Kecemasan Ibu Selama Mandiri
Kehamilan Ditinjau Dari Dukungan
Suami Di Desa Sukolilo Barat Bangkalan
Pengaruh
Supervisi
Keperawatan Mandiri
Terhadap Kepuasan Pasien Di Ruang
Pavilyun RSUD Syarifah Bangkalan
Hubungan PHBS Dengan Kejadian Mandiri
Thypoid Fever Pada Keluarga Di
Medokan Semampir Surabaya
Pengaruh Senam Aerobik Terhadap Risbinak Rp 9 jt
Kebugaran Fisik Pegawai RSUD Dr. es
Soetomo Surabaya
Judul Penelitian
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D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun terakhir
No
Judul Artikel Ilmiah
Peningkatan
kualitas hidup
01
pasien hemodialisa ditinjau dari
.

Nama Jurnal

Tahun

Jurnal Kesehatan Manarang
ISSN: 2443-3861
http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/i
ndex.php/m/article/view/10
https://doi.org/10.3
3490/jkm.v2i1.10

Vo. 2,
No.1, Juli
2016

Perbedaan frekuensi diare
pada bayi usia 7-12 bulan
yang diberi ASI eksklusif
dengan di beri Pasi
Pengaruh supervisi
keperawatan terhadap
kepuasan pasien

Buletin Penelitian RSUD Dr.
Soetomo Surabaya

Vol.1 No
1 Maret
2014

Jurnal Keperawatan Poltekkes
Kemenkes Surabaya

Hubungan PHBS Dengan
Kejadian Thypoid Fever Pada
Keluarga

Jurnal Keperawatan Poltekkes
Kemenkes Surabaya

Vol VII
No 1, 1
April
2014
Vol.VI
No 2
Agustus
2014.

perilaku caring Perawat di ruang
Hemodialisa RSUD dr. Soetomo
Surabaya

02
.
03
.

Surabaya,

Juli 2019

Pelaksana PKM

TUMINI, SKM., S.Pd., M.MKes
NIP. 197110111994031003
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Lampiran 10. Laporan Realisasi Anggaran Pengabdian Masyarakat Sesuai
Kontrak
PROG

MAK

SUB KEG/JENIS
BELANJA/RINCIANKEG
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
524111 Belanja Perjalanan Biasa
Uang Transport dalam kota :
a. Proses pengurusan ijin pengabmas
b. Proses pencarian keluarga dengan
strokedi wilayah Pusk Perak Timur
c. Pelaksanaan pemberian materi
d. Proses Pendampingan
e. Evaluasi
Jumlah
521211 Belanja Barang
Pembelian bahan habis pakai
a. Konsumsi
b. Suvenir keluarga
c. Alat tulis (bolpoint& buku)
d. Buku Panduan
Jumlah
Biaya penggandaan dan fotocopy
dan suvenir
Kertas A4 80 gram
Proposal
Jilid
Laporan
Jilid
Quesioner Pre Post Tes
Spanduk
Isi tinta
Poster
Jumlah
JUMLAH TOTAL
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RINCIAN

JUMLAH

3 org x 5 kl x 100.000
3 org x5 hari x 100.000

1.500.000
1.500.000

3 org x 100.000 x 1 kl
3 org x 100.000 x 4 kl
3 org x 100.000 x 1 kl

300.000
1.200.000
300.000
4.800.000

57 org x 35.000 x 4 kl
57 tas x 100.000
57 buah x 25.000
57 buah x 30.000

7.980.000
5.700.000
1.425.000
1.710.000
16.815.000

1 rim x 45.000
20 lbr x 200 x 6 eks
4 eks x 6000
50 lbr x 200 x 10 eks
10 eks x 6000
7 lbr x 50 eks x 200
1 buah x 150.000
2 buah x 100.000
57 buah x 30.000

45.000
24.000
36.000
100.000
60.000
60.000
150.000
200.000
1.710.000
2.385.000
24.000.000

