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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Stroke merupakan masalah kesehatan yang utama bagi masyarakat 

modern saat ini. Dewasa ini, stroke semakin menjadi masalah serius yang 

dihadapi hampir diseluruh dunia. Hal tersebut dikarenakan serangan stroke 

yang mendadak dapat mengakibatkan kematian, kecatatan fisik dan mental 

baik pada usia produktif maupun usia lanjut (Junaidi, 2011). 

Lanjut usia merupakan suatu periode dari rentang kehidupan yang 

ditandai dengan perubahan atau penurunan fungsi tubuh (Papalia, 2007). 

Secara umum, populasi penduduk lansia 60 tahun keatas pada saat ini di 

negara-negara dunia diprediksikan akan mengalami peningkatan. Jumlah 

penduduk lanjut usia di dunia saat ini diperkirakan ada 500 juta dengan 

usia rata-rata 60 tahun dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 

1,2 milyar. Antara tahun 2007 dan 2050, presentasi jumlah penduduk 

lansia di Amerika Afrika diperkirakan mengalami peningkatan dari 8,3% 

mencapai 11%, sementara itu perkiraan peningkatan jumlah populasi 

lansia juga terjadi di Asia antara tahun 2007 dan 2050 dari 2,3% mencapai 

7,8% (Meiner, 2011). 

Badan kesehatan se-dunia ( WHO ) memperkirakan sekitar 15 juta 

orang terserang stroke setiap tahunnya. Stroke  merupakan penyebab 

kematian utama urutan kedua pada kelompok usia diatas 60 tahun, dan 
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urutan kelima penyebab kematian pada kelompok usia 15 – 59 tahun ( 

Wahyu, 2011 ). 

Berdasarkan data WHO (World Healt Organisation) (2010), setiap 

tahunnya terdapat 15 juta orang di seluruh dunia menderita stroke. 

Diantaranya ditemukan jumlah kematian sebanyak 5 juta orang dan 5 juta 

orang lainnya mengalami kecacatan yang permanen. Penyakit stroke telah 

menjadi masalah kesehatan yang menjadi penyebab utama kecacatan pada 

usia dewasa dan merupakan salah satu penyebab terbanyak di dunia (Xu, 

et al., 2010 cit Marlina, 2012). 

Sementara itu, di Negara-negara miskin dan berkembang, seperti 

Indonesia, insidensi stroke cenderung meningkat setiap tahunnya 

meskipun sulit mendapatkan data yang akurat. Fenomena peningkatan 

insidensi stroke di negara miskin dan berkembang disebabkan oleh 

beberapa alasan, rendahnya kepatuhan berobat secara teratur penderita 

penyakit kronis, pola hidup yang tidak sehat, minimnya komunikasi, 

informasi dan edukasi mengenai stroke, lemahnya control pemerintah atas 

peredaran dan Stroke merupakan satu masalah kesehatan paling serius 

dalam kehidupan modern saat ini. Di Indonesia, stroke merupskan 

penyebab keduaterbesar dan saat ini cenderung mengancam usia-usia 

produktif di bawah 45 tahun. Hal ini akan berdampak terhadap 

menurunnya tingkat produktivitas sehingga dapat mengakibatkan 

terganggunya sosial ekonomi pembatasan usia merokok. Guna 

meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia terkait pencegahan, 
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pengobatan, dan bahaya stroke, pada tanggal 29 Oktober diperingati 

sebagai hari stroke sedunia ( Wahyu, 2011 ).   

Di Indonesia belum ada data epidemologi stroke yang lengkap 

tetapi dari tahun ke tahun cenderung menigkat. Penderita stroke, 

diperkirakan setiap tahun terjadi 500.000 penduduk terkena serangan 

stroke, sekitar 50% atau 250.000 oraang meninggal, dan sisanya cacat 

ringan maupun berat. Stroke bukan hanya menyerang usia tua, tetapi juga 

bias dialami mereka yang berusia muda dan produktif. Namun penderita 

stroke yang sering terjadi pada usia diatas 40 tahun ( yayasan stroke 

Indonesia, 2006 ). Diperkirakan settiap tahun terjadi 500.000 penduduk 

terkena stroke, dari angka itu, sekitar 2,5% atau 125.000 orang meninggal 

dan sisanya cacat ringan maupun berat (Ratna Dewi Pudiastuti, 2011).   

Stroke merupakan perdarahan serebral dan mungkin perdarahan 

subarachnoid, yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada 

daerah otak tertentu. Biasanya kejadian tersebut saat melakukan aktivitas 

atau saat aktif, namun bisa juga terjadi saat istirahat. Stroke hemoragik 

adalah disfungsi neurologi fokal yang akut dan disebabkan oleh 

perdarahan primer substansi otak yang terjadi secara spontan bukan oleh 

karena trauma kapitis, disebabkan oleh karena pecahnya pembuluh arteri, 

vena dan kapiler (Andra & Yessie, 2013). Berdasarkan data dari dinas 

kesehatan kabupaten Purbalingga jumlah kasus stroke Hemoragik 

sebanyak 7 kasus dan stroke non hemoragik sebanyak 26 kasus. (Profil 

Dinkes, 2016) 
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Berdasarkan latar belakang dan data tersebut di atas, penulis 

berpendapat bahwa stroke masih memerlukan berbagai penanganan secara 

komperehensif dan keikutsertaan klien serta keluarga sangat berpengaruh 

dalam upaya dukungan dari keluarga dengan asuhan keperawatan 

keluarga. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperawatan 

terhadap klien dengan stroke di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja 

Kabupaten Purbalingga. 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Melaporkan pengelolaan Asuhan keperawatan stroke pada Bp. S di 

Desa Karanggedang RT 07 RW 02 Kecamatan Bukateja Kabupaten 

purbalingga secara komperhensif 

2. Tujuan Khusus 

Melaporkan pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga yang meliputi  :  

1. Pengkajian pada keluarga Bp. S yang menderita stroke. 

2. Mengetahui diagnosa perawatan yang di alami Klien dengan 

stroke.  

3. Melakukan intervensi untuk mengatasi masalah keperawatan Klien 

yang menderita stroke. 

4. Mengimplementasikan rencana keperawatan pada Klien dengan 

stroke.  

5. Mengevaluasi tindakan keperawatan yang telah di laksanakan pada 

Klien dengan stroke. 
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6. Pendokumentasian terhadap peaksanaan proses asuhan 

keperawatan pada Ny. S   dengan stroke.  

C. Pengumpulan Data 

Penulisan laporan studi kasus ini menggunakan metode deskriptif 

dengan memaparkan asuhan keperawatan yang dilakukan secara 

komprehensif. Pendekatan dalam proses keperawatan merupakan suatu 

pendekatan dalam melaksanakan pelayanan keperawatan, terdiri dari 

beberapa kegiatan yang saling berkaitan. Proses perawatan terdiri dari 

pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi 

dan evaluasi. 

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan cara 

pengumpulan sebagai berikut: 

1. Observasi-Partisipasif 

Penulis mengamati pasien secara langsung mengenai keadaan fisik dan 

responsnya terhadap penderita atau keluhan yang dialami. Penulis juga 

melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknik inspeksi, 

palpasi, auskultasi dan perkusi. Inspeksi yaitu pemeriksaan dengan cara 

melihat melihat tubuh bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. 

Palpasi dilakukan dengan cara perabaan terhadap bagian-bagian tubuh 

yang mengalami kelainan. Auskultasi merupakan pemeriksaan 

pemeriksaan fisik dengan cara pendengaran, biasanya menggunakan 

alat bantu stetoskop. 

2. Wawancara 
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Wawancara adalah menanyakan atau tanya jawab yang berkaitan 

dengan masalah yang dihadapi pasien atau biasa disebut anamnesa. 

Data yang terkumpul berupa data primer yang berasal dari pasien dan 

data sekunder yang berasal dari orang terdekat atau keluarga pasien. 

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data terutama kesehatan 

dan masalah pasien serta untuk menjalin hubungan antara perawat 

dengan pasien. 

3. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik di lakukan kepada anggota keluarganya yang di 

rumah untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing tiap 

anggotanya. 

4. Studi literatur 

Penulis mengumpulkan dan menggali sumber-sumber pengetahuan 

melalui buku-buku atau jurnal terkini yang berkaitan denga asuhan 

keperawatan pada pasien.  

5. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data di lakukan dengan cara melihat data yang ada seperti 

family folder, dan data tentang penyakit stroke di Dinas Kesehatan 

Purbalingga. 

D. Tempat dan Waktu 

Asuhan keperawatn yang diberikan kepada keluarga Bp. S khususnya Ny. 

S dengan stroke di Desa Karanggedang RT 07 RW 02 Kecamatan 
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Bukateja Kabupaten Purbalingga pada tanggal 26-27 April pada Tahun 

2017 mulai dari pengkajian sampai evaluasi. 

E. Manfaat Penulisan 

1. Praktek keperawatan 

Memberikan informasi bagi semua perawat agar dapat 

mengimplementasikan ilmu keperawatan dalam komunitas keluarga.  

2. Tenaga kesehatan 

Menginformasi tentang penyakit stroke sehingga tenaga kesehatan 

dapat melakukan tindakan yang dapat menekan angka kejadian stroke 

melalui program pencegahan stroke.  

3. Keluarga 

Meningkatkan pengetahuan kesehatan keluarga terutama keluarga 

dengan masalah Stroke. 

4. Mahasiswa  

Dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh pada saat 

perkuliahan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan.  
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1. Sistematika Penulisan 

Mengenai garis besar penulisan laporan pengelolaan ini, penulis 

menyusun sebagai berikut: 

BAB I      : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, pengumpulan data, tempat dan waktu serta 

sistematika penulisan.  

BAB II     : Tinjauan pustaka yangteridiri dari konsep keluarga, konsep 

stroke dan konsep asuhan keperawatan. 

BAB III    : Tinjauan kasus yang terdiri dari pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

BAB IV    : Pembahasan yang membahas tentang pengkajian, diagnosa 

keperawatan,perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

BAB V   : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran 
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