
BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

  Saat ini pembangunan dan perkembangan suatu negara telah 

memberikan dampak yang besar pada masyarakat, tidak terkecuali di 

Indonesia. Dampak tersebut telah mengubah pola struktur masyarakat dari 

agraris menjadi industri, dan gaya hidup desa ke gaya hidup masyarakat 

perkotaan. Pola makanpun berubah dari yang alami menjadi cepat saji. 

Akibat dari pola tersebut mengakitbatkan terjadinya pergeseran penyakit 

dari kecenderungan penyekit infeksi ke degeneratif seperti kardivaskuler 

dan stroke (Widyanto&Triwibowo, 2013). 

 Stroke adalah gangguan peredaran darah otak yang menyebabkan defisit 

neurologis mendadak sebagai akibat iskemia atau hemoragi sirkulasi saraf 

otak (Sudoyo A, W dkk 2009). Sedangkan menurut (Sylvia&Lorraine, 

2006) stroke adalah gangguan neurologis mendadak yang terjadi akibat 

pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui system suplay arteri otak. 

 Berdasarkan data WHO (World Health 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. 
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 Stroke merupakan penyebab ketiga terbanyak di Amerika Serikat. Pada 

tahun 2002, stroke membunuh sekitar 162.672 orang. Jumlah tersebut 

setara dengan 1 diantara 15 kematian di Amerika Serikat. Mengacu pada 

laporan Amerika Heart Association, sekitar 700.000 orang di Amerika 

Serikat terserang stroke setiap tahunnya. Dari jumlah ini, 500.00 

diantaranya merupakan serangan stroke pertama, sedangkan sisanya 

merupakan stroke yang berulang. Saat ini ada 4 juta orang di Ameika 

Serikat yang hidup dalam keterbatasan fisik akibat stroke, dan 15-30% 

diantaranya menderita cacat menetap (CDC,2009). 

  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 

pembatasan usia merokok. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat di 

seluruh dunia terkait pencegahan, pengobatan, dan bahaya stroke, pada 

tanggal 29 Oktober diperingati sebagai hari stroke sedunia ( Wahyu, 2009 ). 

  Data yang diperoleh dari dinas Kesehatan Jawa Tengah pada tahun 

2012, prevelansi stroke hemoragik di Jawa Tengah tahun 2012 adalah 

0.07% lebih tinggi dari tahun 2011 ( 0.03% ). Pada tahun 2012 prevelensi 
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penderita stroke hemoragik yang tertinggi di Jawa Tengah adalah 

Kabupaten Kudus sebesar (1,84%) (Profil Dinkes, 2012). 

  Berdasarkan data pasien rawat inap di Ruang Teratai RSUD 

Banyumas dari bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2017 terhitung kasus 

Stroke Hemoragic mencapai 8 pasien yang di rawat inap, dengan 

perbandingan pasien laki- laki 3 dan pasien perempuan 5. Sedangkan data 

stroke non hemoragic periode Januari sampai Desember 2016  mencapai 14 

pasien. Dan berdasarkan periode Januari-Desember 2016 untuk kasus Stroke 

Hemoragic mencapai 12 pasien. Kasus stroke hemoragic merupakan kasus 

yang cukup banyak ditemukan di ruang Teratai. Kasus yang paling sering 

ditemukan di ruang Teratai yaitu CKD, CHF, dan DM. Dengan melihat 

jumlah penderita diatas, ini membuat penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan pada klien stroke hemoragic untuk memulihkan fungsi 

tubuh, terutama ekstermitas yang mengalami hemiparase dimana perlu 

mendapatkan perawatan yang komperhensif. Oleh karena itu penulis 

melakukan asuhan keperawatan pada Ny. S di Ruang Teratai RSUD 

Banyumas, dari tanggal 23 sampai 24 Maret 2017. 
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B. Tujuan Penulisan 

Dalam penyusunan laporan pengelolaan ini, penulis mempunyai beberapa 

tujuan yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Melaporkan asuhan keperawatan pada Ny. S dengan stroke hemoragic 

secara komperhensif. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penulisan laporan ini adalah untuk memaparkan dan 

melakukan pembahasan mengenai : 

a. Pengkajian Ny. S dengan stroke hemoragic. 

b. Diagnosa keperawatan pada Ny. S dengan stroke hemoragic. 

c. Rencana keperawatan pada Ny. S dengan stroke hemoragic. 

d. Implementasi keperawatan pada Ny.S dengan stroke hemoragic. 

e. Evaluasi terhadap pelaksanaan proses asuhan keperawatan pada 

Ny. S dengan stroke hemoragic. 

 

C. Pengumpulan Data 

  Penulisan laporan studi kasus ini menggunakan metode deskriptif 

dengan memaparkan asuhan keperawatan yang dilakukan secara 

komperhensif. 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 
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evaluasi. Pemeriksaan adalah pengumpulan informasi tentang pasien yang 

dilakukan secara sistematik untuk menentukan masalah-masalah serta 

kebutuhan-kebutuhan dan kesehatan pasien. 

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan cara pengumpulan 

sebagai berikut : 

1. Observasi – partisipatif 

Penulis mengamati pasien secara langsung mengenai keadaan fisik 

dan responnya 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 bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. 

Palpasi dilakukan dengan cara perabaan terhadap bagian –bagian tubuh 

yang mengalami kelainan. Auskultasi merupakan pemeriksaan dengan 

cara pendengaran, biasanya menggunakan alat bantu stetoskop. 

Sedangkan perkusi adalah pemeriksaan dengan cara di ketuk dengan 

jari-jari. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah menanyaka 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 

dari wawancara adalah untuk mmperoleh data terutama kesehatan dan 
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masalah pasien serta untuk menjalin hubungan anatar perawat dengan 

pasien. 

3. Studi literatur  

Penulis menggunakan dan menggali sumber – sumber pengetahuan 

melalui buku - buku atau jurnal terkini yang berkaitan dengan asuhan 

keperawatan pada pasien. 

4. Data catatan medis  

Selain data yang diproleh langsung dari pasien dan orang terdekat 

atau keluarga pasien, penulis juga mendapatkan data lain yang 

dibutuhkan melalui catatan medis pasien antara lain perkembangan 

kesehatan, program pengobatan, diet, perawata yang dilakukan dan hasil 

pemeriksaan laboratorium. 

 

D. Tempat dan Waktu 

  Asuhan keperawatan pada Ny. S dengan stroke hemoragic di ruang 

Teratai Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas selama 2 hari dari tanggal 

23-24 Mei 2017 sesuai dengan tahap proses asuhan keperawatan yang 

meliputi pengkajian, penegakan diagnosa, intervensi, implementasi, dan 

evaluasi. 
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E. 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 terdiri dari pengertian, anatomi dan 

 fisiologis, etiologi, patofisiologi, gambaran klinis,  pemeriksaan 

penunjang, penatalaksanaan  (penatalaksanaan 3  umum, 

penatalaksanaan keperawatan : pathways dan  perumusan 

keperawatan serta fokus intervensi keperawatan). 

BAB III  Tinjauan kasus terdiri dari pengkajian (analisa data, diagnosa 

 keperawatan), perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

BAB VI  Pembahasan asuhan keperawatan pada Ny. S dengan stroke 

 hemoragic. 

BAB V  Penutup (kesimpulan dan saran) 
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