
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya penyakit stroke dapat dicegah, diobati, dan direhabilitasi. 

Setiap orang seharusnya dapat mengontrol keadaan dirinya masing-masing untuk 

menajaga dan membiasakan diri menjalani pola hidup sehat sebelum mereka 

terkena stroke. Dan bagi mereka yang sudah mengalaminya dapat pula 

mengusahakan pengobatan dan dan memperbaiki pola hidup sehat yang  lebih 

baik dari sebelumnya. 

Stroke atau gangguan peredaran darah otak (GPDO) merupakan penyakit 

neurologis yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. 

Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan 

terjadinya gangguan peredaran darah otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan 

kapan saja. Stroke merupakan penyakit yang paling sering menyebabkan cacat 

berupa kelumpuhan anggota gerak, gangguan bicara, proses berfikir, daya ingat, 

dan bentuk-bentuk kecacatan yang lain sebagai akibat gangguan fungsi otak 

(Muttaqin, 2008). 

Batticaca (2008) mengatakan , stroke masih merupakan masalah medis yang 

menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian nomor 2 di Eropa serta nomor 3 



 
 

di Amerika Serikat. Sebanyak 10% penderita stroke mengalami kelemahan yang 

memerlukan perawatan. 

Meskipun upaya pencegahan telah menimbulkan penurunan pada insiden 

dalam beberapa tahun terakhir, stroke adalah peringkat ketiga penyebab kematian, 

dengan laju mortalitas 18% sampai 37% untuk stroke pertama dan sebesar 62% 

untuk stroke selanjutnya. Terdapat kira-kira 2 juta orang bertahan hidup dari 

stroke yang mempunyai beberapa kecacatan; dari angka ini, 40% memerlukan 

bantuan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari (Brunner dan Suddart, 2001).  

Dari hasil penelitian Indriyati (2009), pasien stroke yang telah dirawat mulai 

bulan Januari – Desember 2008 di RSUD Dr. Moewardi Surakarta adalah 

sebanyak 419 pasien. Dari jumlah tersebut didapatkan penderita laki-laki 

sebanyak 51,6 % sedangkan penderita stroke perempuan adalah sebanyak 48,5 %.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Selama ini banyak orang tidak tahu bahwa penyakit stroke tidak hanya 

menyerang mereka yang berusia lanjut saja, tetapi mereka yang masih muda dan 

usia produktif pun bisa mengalami penyakit ini. Disamping itu juga masih banyak 

orang yang belum mengetahui tentang pengertian, tanda dan gejala, serta tata cara 

penanganan dan pengobatan penyakit stroke. 

Berdasarkan hal itulah, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis 

Ilmiah (KTI) dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Tn. S dengan gangguan 



 
 

system persyarafan: stroke non hemoragic di bangsal anggrek I RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta”. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

    Tujuan umum dari karya tulis ini adalah untuk mengetahui asuhan keperawatan 

pada pasien dengan gangguan sistem persyarafan: stroke non hemoragik. 

2. Tujuan Khusus 

a.   Melakukan pembahasan pada pasien dengan gangguan sistem persyarafan: 

stroke non hemoragik. 

    b. Mengidentifikasi diagnosa  keperawatan pada pasien dengan gangguan 

sistem persyarafan: stroke non hemoragik. 

c.  Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada pasien dengan gangguan 

sistem persyarafan: stroke non hemoragik. 

d. Menganalisis implementasi keperawatan pada pasien dengan gangguan 

sistem persyarafan: stroke non hemoragik. 

e. Menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem 

persyarafan: stroke non hemoragik. 

 

 

 

 



 
 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam penatalaksanaan 

pada pasien dengan stroke non hemoragik. 

2. Bagi Pasien dan Keluarga Pasien  

Pasien dan keluarga pasien dapat mengetahui tentang penyakit stroke non 

hemoragic yang diderita pasien dan mengetahui cara perawatan penyakit 

stroke non hemoragik dengan benar. 

3. Bagi Institusi Akademik 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tentang asuhan keperawatan 

pada pasien stroke non hemoragic di masa yang datang. 

4. Bagi Profesi 

Dapat menambah referensi bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas kerja perawat dalam menjalankan tugas melayani para penderita 

terutama pada pasien stroke non hemoragik. 

5.  Bagi Institusi Pelayanan 

Diperolehnya bahan masukan bagi RSUD untuk menambah pengetahuan 

perawat dalam penatalaksanaan pada pasien stroke non hemoragik sehingga 

dapat diberikan tindak lanjut dan peningkatan mutu perawatan pada pasien 

rawat inap. 


