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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A . Latar Belakang  Masalah  

Stroke atau cedera Cerebrovaskualr (CVA) adalah masalah neurlogik 

primer di Amerika Serikat dan di Dunia. Meskipun upaya pencegahan telah 

menimbulkan penurunan pada kejadian beberapa tahun terakhir, Stroke 

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 pertahan hidup dari stroke yang mempunyai beberapa 

kecacatan dari angka 40% memerlukan bantuan dalam aktifitas sehari-hari 

(Brunener&Suddarth, 2002). Stroke  merupakan penyakit sistem persarafan 

yang paling sering di jumpai kira-kira 200.000 kematian dan 200.000 orang 

dengan gejala sisa akibat stroke pada setiap umur, tetapi yang paling sering 

pada usia 75-85 tahun. Pada setiap bagian ini terminologi CVA akan dipakai 

sebagai istilah umum. Banyak ahli saraf dan bedah saraf menyatakan 

penyebab CVA paling sering adalah Trombosis, emboli, dan hemoragik. 

Stroke dapat didahului oleh beberapa faktor pencetus dan sering kali yang 

berhubungan dengan penyakit kronis yang menyebabkan misalnya penyakit 

vaskular termasuk penyakit jantung, hipertensi, diabetes, obesitas, kolesterol, 

merokok, stress, dan gaya hidup (Muttaqin, 2008). 
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Penyakit stroke adalah penyakit yang berbahaya penyebab kematian 

nomor satu di Indonesia. Penyakit stroke yang banyak diakibatkan karena 

pola hidup yang kurang sehat. Selain menyebabkan  kelumpuhan juga bisa 

menyebabkan kematian. Sekitar 40% penderita stroke tidak dapat 

mengidentifikasi gejala awal atau mengenali faktor resiko yang menyerang 

tubuh mereka. Padahal jika berhasil dikenali,maka hal tersebut bisa 

menyelamatkan mereka dari kemungkinan terburuk, yaitu kematian. Menurut 

penelitian setiap tiga detik seseorang meninggal dunia karena stroke. 

Sementara kejadian stroke terjadi setiap 45 detik. Sayangnya kewaspadaan 

masyarakat terhadap penyakit stroke masih sangat rendah. Masyarakat belum 

memahami tindakan yang perlu dilakukan ketika seseorang mengalami stroke 

(Endang, 2009).   

Pada era globalisasi menyebabkan informasi semakin mudah 

diperoleh, negara berkembang dapat segera meniru kebiasaan Negara barat 

yang dianggap sebagai cermin pola hidup modern. Sejumlah perilaku seperti 

mengkonsumsi makanan siap saji (fast food) yang mengandung kadar lemak 

jenuh tinggi, minum beralkohol, kerja berlebihan, kurang berolahraga, dan 

stress, telah menjadi gaya hidup manusia terutama di perkotaan. Sedangkan 

kesemua perilaku tersebut merupakan faktor-faktor penyebab penyakit 

jantung dan stroke. 

Di wilayah puskesmas Sangkrah terdapat 10 penyakit terbanyak yang 

sering terjadi dan  salah satunya adalah stroke merupakan peringkat 7. Selama 

tahun 2009-2011 setelah Hipertensi, Tubercolosis, Diare, Asma, Diabetes 
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Mellitus, dan Febris. Dan sisanya adalah  Difteri, Dangue Haemorrhagic Fiver 

dan campak setelah stroke. Dari laporan kasus penyakit yang terjadi di 

puskesmas Sangkrah tiga tahun terakhir dari tahun 2009-2011 mengalami 

peningkatan setiap tahunnya dan tahun 2011 terdapat 84 kasus. Dan berdasar 

pada laporan akhir  bulan januari-april 2012 sudah ada 74 kasus. Saat 

melaksanakan praktik di puskesmas Sangkrah, penulis menemukan banyak 

warga masyarakat yang mengkonsumsi makanan siap saji, perokok berat, 

miras dan banyak yang memliki riwayat hipertensi, khususnya keluarga Tn. J. 

B. Identifikasi masalah 

Dari  latar belakang masalah diatas penulis mengambil inisiatif untuk 

menyusun laporan komprehensif ini dengan mengambil judul “Asuhan 

keperawatan keluarga Tn. J dengan masalah utama: gangguan persarafan 

stroke pasca pada Tn. J di wilayah kerja puskesmas Sangkrah Surakarta”. 

C. Tujuan penulisan  

1. Tujuan Umum 

Laporan ini disusun untuk memberikan asuhan keperawatan 

keluarga Tn. J dengan masalah utama: ganguan sistem persarafan pasca 

stroke pada Tn. J di Desa Sangkrah Surakarta Secara komprehensif. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada keluarga Tn. J khususnya pada Tn. J 

dengan gangguan sistem persarafan pasca stroke. 
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b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan keluarga Tn. J khususnya pada 

Tn. J dengan gangguan sistem persarafan pasca stroke  

c. Menyusun intervensi keperawatan keluarga Tn. J khususnya pada Tn. J 

dengan gangguan sistem persarafan pasca stroke 

d. Melakukan implementasi keperawatan keluarga Tn. J khususnya pada 

Tn. J dengan gangguan sistem persarafan pasca stroke. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan keluarga Tn. J khususnya Tn. J 

dengan gangguan sistem persarafan pasca stroke. 

 

D. Manfaat penelitian  

1. Bagi pelayanan kesehatan 

Dari karya tulis ini diharapkan dapat menambah informasi lebih lanjut 

mengenai cara memberikan asuhan keperawatan keluarga khususnya bagi 

perawat yang merawat klien dengan penyakit pasca stroke.  

2. Bagi penulis 

Meningkatkan wawasan, pengetahuan serta sikap penulis di-dalam 

memberikan perawatan kepada klien pasca stroke untuk mempercepat 

proses penyembuhan dan mencegah komplikasi lebih lanjut dan 

melaksanakan asuhan keperawata keluarga.  

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai informasi lebih lanjut dalam memberikan asuhan 

keperawatan keluarga khusunya pada klien dengan pasca stroke. Dan 
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sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama 

dalam bidang dokumentasi keperawatan keluarga. 

4. Bagi klien dan keluarga 

Dari hasil karya tulis ilmiah ini diharapkan diharap menambah 

pengetahuan kepada klien maupun keluarga klien  mengenai penyakit 

stroke yang meliputi pengertian stroke, penyebab, tanda dan gejala, 

penatalaksanaan dan komplikasi dari stroke. 

5. Bagi pembaca umum 

Dari karya tulis ini diharapkan dapat menambah informasi bagi 

pembaca mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan stroke 

sehingga pembaca dapat mengantisipasi adanya gejala stroke secara dini. 

 


