
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Visi pembangunan kesehatan Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia adalah Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan. Visi 

ini dituangkan menjadi 4 misi yaitu Meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan 

masyarakat madani, Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin 

tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan 

berkeadilan, Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya 

kesehatan, serta Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.  

Salah satu aspek yang penting dalam keperawatan adalah keluarga. 

Keluarga unit terkecil dalam masyarakat merupakan klien keperawatan 

atau penerima asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan pada keluarga 

merupakan asuhan keperawatan komunitas yang bertujuan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Dalam sebuah keluarga 

biasanya dijumpai lebih dari satu permasalahan kesehatan. Misalnya 

adalah keluarga Bp. S, di dalam keluarga ini terdapat beberapa masalah 

kesehatan yaitu di deritanya penyakit stroke. 

Menurut Price, Silvia (2006) Stroke atau penyakit 

cerebrovaskuler mengacu pada setiap gangguan neurologik mendadak 
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yang terjadi akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui 

system suplai arteri otak.  

Menurut Arif Muttaqin (2008), stroke merupakan penyakit 

neurologis yang sering dijumpai dan harus ditangani secara tepat. Stroke 

merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan 

karena terjadinya gangguan peredaran darah otak yang bisa terjadi pada 

siapa saja. 

Menurut WHO (2013) stroke merupakan salah satu penyebab 

kematian. Penyakit stroke menduduki peringkat nomor tiga di dunia 

setelah penyakit jantung dan kanker. Stroke merupakan penyebab 

kecacatan nomor satu di dunia. Penyakit stroke terus berkembang di 

negara berkembang seperti di Indonesia. 

Di Indonesia dalam setiap tahunnya ada 500.000 penduduk yang 

mengalami stroke. Sekitar 2,5% penderita stroke meninggal dunia, dan 

sisanya mengalami cacat fisik ringan maupun berat.  

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kesehatan (2013) 

menunjukkan, prevalensi angka kejadian stroke tahun 2013 di Kabupaten 

Banyumas didapatkan hasil ada jumlah sekitar 486 orang terkena stroke 

pada tahun 2013, 156 di antaranya terkena stroke hemoragik dan sisanya 

330 mengalami stroke non hemoragik.  

Berdasarkan data yang di peroleh dari Puskesmas Kalibagor (2013) 

prevalensi jumlah penderita stroke tidak terdaftar, dikarenakan fasilitas 

yang kurang memadai dari Puskesmas sehingga penderita stroke akan 
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memilih berobat ke pelayanan kesehatan seperti Rumah sakit, namun 

angka penderita hipertensi cukup tinggi dan masuk dalam kategori 10 

penyakit terbanyak yang sering di derita dan hipertensi sangat beresiko 

mengalami stroke. Untuk penyakit Hipertensi dari bulan Januari - 

Desember ada sekitar 1019 jiwa menderita hipertensi, dan 148 jiwa di 

antaranya di rujuk ke berbagai pelayanan kesehatan lainnya seperti rumah 

sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik karena 

beresiko terkena stroke. Berdasarkan data dari Puskesmas Kalibagor 

(2014) pravelensi jumlah penderita hipertensi di Puskesmas Kalibagor 

bulan Januari - Mei dari jumlah penduduk warga Kalibagor yakni 49733 

jiwa, 366 diantaranya dari bulan Januari - Mei 2014 terkena Hipertensi dan 

29 diantaranya di rujuk ke rumah sakit terdekat guna pengobatan lebih 

lanjut dan resiko tinggi terkena stroke. 

 

Angka ini di perkirakan akan terus bertambah di kemudian hari, 

dikarenakan gaya hidup masyarakat orang Indonesia yang kurang baik, 

lingkungan yang kurang sehat dan semakin tidak sehat, jenis makanan 

yang cepat saji yang sering di konsumsi masyarakat Indonesia yang 

sebenarnya mengandung banyak lemak. Bisa kita bayangkan berapa 

banyak beban keluarga yang harus di tanggung oleh setiap keluarga 

Goldszmindt, J. Adrian (2013 ). Efek lain dari perubahan pola hidup itu 

ialah terletak kepada pergeseran penyakit, dari penyakit infeksi ke 

penyakit degeneratif, yakni penyakit cardiovascular dan stroke. 
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Berdasarkan dengan tingginya data kasus stroke yang ada membuat 

penulis tertarik untuk memaparkan asuhan keperawatan yang berjudul 

Asuhan Keperawatan Keluarga Bp. S dengan stroke di Desa Kalicupak 

Kidul, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. 

B. TUJUAN 

Penulis laporan ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum : 

Penulis mampu menerapkan asuhan keperawatan keluarga pada 

Bp. S secara komperhensif. 

2. Tujuan Khusus : 

Menggambarkan : 

a. Informasi biografi mencakup Nama, Alamat, Umur, Jenis 

Kelamin, Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, dan Anggota 

Keluarga 

b. Pengkajian, mencakup keluhan utama pasien, mencakup 

riwayat kesehatan pasien, riwayat kesehatan keluarga, obat-

obatan yang digunakan saat ini, mencakup pemahaman 

keluarga dalam mengatasi dan mengambil masalah kesehatan 

pasien, riwayat perkawinan, pemeriksaan fisik yang di mulai 

dari kepala hingga kaki. 

c. Analisa data hasil pengkajian dan diagnosa secara prioritas 

pada Bp. S yang menderita stroke 
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d. Penerapan rencana tindakan keperawatan Bp. S yang 

menderita stroke. 

e. Implementasi keperawatan Bp.S yang menderita stroke. 

f. Evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan yang 

telah di lakukan pada Bp.S yang menderita stroke. 

g. Pendokumentasian terhadap pelaksanaan asuhan 

keperawatan terhadap Bp. S yang menderita stroke. 

 

C. PENGUMPULAN DATA 

Dalam pengumpulan data untuk menyusun laporan kasus ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan : 

1. Observasi-partisipasi 

Penulis berinteraksi langsung dengan pasien sehingga akan terjalin 

komunikasi terapeutik dengan baik, keluar pasien mengeluarkan 

keluhan-keluhan yang di derita oleh pasien, partisispasi dan 

antusisas keluarga sangat mendukung dalam proses keperawatan 

ini. 

2. Wawancara 

Pengumpulan dengan tanya jawab atau anamnesa pada Bp. S 

3. Kepustakaan 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggali sumber-sumber 

pengetahuan melalui buku (browsing/telusuri internet) yang 

berkaitan dengan asuhan keperawatan pada klien.  
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4. Studi dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah catatan-catatan 

tentang kasus yang diderita oleh klien yang terdapat pada format 

yang ada. 

5. Pemeriksaan fisik 

Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa keadaan fisik 

klien dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi serta 

mengukur tekanan darah.  

D. TEMPAT DAN WAKTU 

Asuhan keperawatan yang diberikan kepada keluarga Tn.S  dengan 

fokus utama Tn.S di desa Kalicupak Kidul Rt 03 RW 01 kecamatan 

Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 3-4 Juni 2014. 

E. MANFAAT PENULISAN 

1. Praktek Keperawatan 

Memberikan informasi bagi semua perawat agar dapat 

mengimplementasikan ilmu keperawatan dalam komunitas 

keluarga. 

2. Tenaga Kesehatan 

Memberikan informasi tentang penyakit stroke sehingga tenaga 

kesehatan dapat melakukan tindakan yang dapat menekan angka 

kejadian stroke melalui program pencegahan stroke. 
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3. Keluarga 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya 

menjaga kesehatan dalam keluarga. 

a. Agar dapat merawat anggota keluarga pasca stroke. 

b. Untuk membina pengalaman belajar mengenai masalah 

kesehatan dan menentukan penyelesaiannya. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Karya Tulis Ilmiah ini tersusun dengan sistematika penulisan dengan 

urutan sebagai berikut : 

- BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan akan memaparkan tentang : Latar Belakang 

Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, dan tempat serta 

waktu termasuk di sini akan menjelaskan sistematika penulisan. 

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas masalah tentang pustaka-pustaka yang terkait dengan 

masalah dan pemecahannya 

- BAB III : TINJAUAN KASUS 

Membahas tentang tinjauan kasus. 

- BAB IV : PEMBAHASAN 

Pembahasan meliputi Pengkajian, Diagnosa Keperawatan, Rencana 

Tindakan, Implementasi, Evaluasi. 
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- BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang di berikan terkait dengan kasus. 
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