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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling 

utama, karena setiap manusia berhak untuk memiliki kesehatan. 

Kenyataannya tidak semua orang dapat memiliki derajat kesehatan yang 

optimal karena berbagai masalah, diantaranya lingkungan yang buruk, 

sosial ekonomi yang rendah,  gaya hidup yang tidak sehat mulai dari 

makanan, kebiasaan, maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini yang memicu 

berbagai macam penyakit diantaranya adalah stroke (Misbach, 2013). 

Menurut National Rural Health Asssociation bahwa di Amerika 

Serikat perempuan yang meninggal akibat stroke lebih banyak dua kali 

lipat dibandingkan dengan wanita yang meninggal akibat kanker payudara, 

kasus stroke perempuan di Amerika mencapai 43 % pertahun, perempuan 

yang berusia 30 tahun ke atas yang merokok dan mengonsumsi 

kontrasepsi oral dengan kandungan esterogen yang lebih tinggi memiliki 

resiko terkena stroke 20 kali lebih besar daripada rata-rata. Sudah tercatat 

lebih dari 4,6 juta jiwa meninggal di seluruh dunia, dua dari tiga kematian 

terjadi di negara sedang berkembang. Bahkan untuk Indonesia sendiri 

kejadian stroke sudah meningkat tajam dengan jumlah terbesar di Asia 

(Yastroki, 2007). 

Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

(P2PL) di tahun 2009 mengemukakan bahwa stroke merupakan penyakit 
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dengan CFR (Case Fatality Rate) tertinggi sejumlah 12,68% diikuti oleh 

penyakit jantung sejumlah 9,17% sedangkan di tahun 2010 penyakit stroke 

dan jantung menempati urutan tertinggi dengan prosentase 8,7%. CFR 

yang meningkat adalah penyakit asma,hipertensi, dan  kanker. 

Di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali sendiri di tahun 2012 

sudah mengalami kasus stroke sebanyak 934 kasus dengan rincian 401 

pasien dengan kasus stroke hemoragik dan 533 pasien dengan stroke non 

hemoragik. Dan di tahun 2013 ini antara bulan Januari sampai bulan April 

sudah ada 284 kasus dengan rincian 90 kasus stroke hemoragik dan 194 

kasus stroke non hemoragik. (Rekam Medik RSUD Pandan Arang 

Boyolali, 2013) 

Maka dari itu sangat dibutuhkan tindakan berupa asuhan 

keperawatan pada stroke non hemoragik khususnya, agar angka prevelensi 

stroke dapat menurun tiap tahunnya. Hal yang paling dibutuhkan agar 

seseorang tidak terkena stroke adalah dengan menjaga gaya hidup sehat 

karena realitanya banyak orang yang terkena stroke disebabkan oleh gaya 

hidup mereka yang tidak sehat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Melihat banyaknya penderita stroke di negara ini , baik yang masih 

hidup maupun yang sudah meninggal, yang menderita kecacatan maupun 

tidak, maka penulis ingin mendalami lebih lanjut bagaimana penyakit ini 

terjadi, karena itu disusunlah karya tulis ilmiah ini dengan judul. “Asuhan 
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Keperawatan Pada Ny.W dengan Stroke Non Hemoragik di Bangsal 

Anggrek-Bougenville RSUD Pandan Arang Boyolali”. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan Umum dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk 

mempelajari asuhan keperawatan pada pasien stroke non hemoragik 

dan memberikan pemahaman kepada penulis agar dapat berpikir logis 

dan ilmiah sesuai dengan realita yang ada dalam lahan untuk 

membahas asuhan keperawatan pada pasien  stroke non hemoragik. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penulisan karya tulis ini yaitu penulis mampu  : 

a. Melakukan pengkajian pada Ny.W dengan stroke non hemoragik 

b. Merumuskan analisa sintesa yang sesuai dengan kasus pada Ny.W 

dengan stroke non hemoragik 

c. Merumuskan diagnosa keperawatan yang muncul pada Ny.W 

dengan stroke non hemoragik 

d. Menentukan intervensi keperawatan yang tepat untuk Ny.W 

dengan stroke non hemoragik 

e. Melakukan implementasi keperawatan pada Ny.W dengan stroke 

non hemoragik 

f. Mampu mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan pada Ny.W 

dengan stroke non hemoragik 
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g. Mampu mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan pada 

Ny.W dengan stroke non hemoragik 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Meningkatkan pengetahuan pembaca agar dapat melakukan 

pencegahan untuk menjaga diri sendiri dan orang disekitarnya agar 

tidak terkena stroke, bahwa stroke adalah keadaan seseorang yang 

secara tiba-tiba maupun tidak yang pada awalnya akan mengalami 

gangguan dalam hal motorik, berbicara, dan gangguan sensorik.  

Penulisan karya tulis ini juga berfungsi untuk mengetahui 

kesinkronan antara teori dan kasus nyata yang terjadi dilapangan, 

karena dalam teori yang sudah ada tidak selalu sama dengan kasus 

yang terjadi. Sehingga disusunlah karya tulis ilmiah ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Dapat dipakai untuk acuan dalam melakukan tindakan 

asuhan keperawatan bagi pasien khususnya dengan gangguan 

sistem persarafan stroke non hemoragik dan melakukan 

pencegahan dengan memberi penyuluhan kepada pasien hipertensi 

karena bisa berakibat menjadi penyakit stroke. 
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b. Bagi Perawat 

Agar perawat dapat menentukan diagnosa dan intervensi 

yang tepat pada pasien dengan stroke non hemoragik. 

c. Bagi Instansi Akademik 

Dapat digunakan sebagai referensi bagi institusi pendidikan 

untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikannnya di 

masa yang akan datang. 

d. Bagi Pasien dan Keluarga 

Supaya pasien dan keluarga bisa mengerti gambaran umum 

tentang stroke non hemoragik beserta perawatan yang benar bagi 

klien agar penderita mendapat perawatan yang tepat dalam 

keluarganya. 

e. Bagi Pembaca 

Menjadi sumber referensi dan informasi bagi orang yang 

membaca karya tulis ini agar mengetahui dan lebih memperluas 

pendalaman tentang cara merawat pasien yang terkena stroke non 

hemoragik. 


