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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Penyakit stroke merupakan penyakit yang bisa menyebabkan 

kematian, karena dapat menyerang dengan tanpa atau adanya tanda-tanda atau 

pukulan yang hebat tanpa peringatan.Sehingga banyak masyarakat luas sangat 

takut dan merasa harus berhati-hati agar tidak terkena stroke, karena stroke 

merupakan penyakit yang serius dan membahayakan hidup seseorang.Perlu 

masyarakat umum ketahui berbagai tanda-tanda stroke yang harus 

diperhatiakn yaitu munculnya tanda-tanda kehilangan rasa atau lemah pada 

muka, bahu, atau kaki, terutama bila hanya terjadi separoh tubuh. 

Stroke dapat terjadi karena berbagai penyebab yang bisa menimbulkan 

stroke,karena adanya banyak pembuluh darah arteri dan cabang-cabang yang 

menyupali darah keotak. Oleh karena itu perlu mengenal tanda-tanda stroke 

dan garis besar penyebabnya, sehingga dapat memotivasi untuk mengubah 

kebiasaan tidak sehat yang mendorong timbulnya penyakit stroke yang 

membahayakan hidup seseorang. Stroke merupakan kejadian yang 

membingungkan sering kali berbagai masalah yang timbul dalam penyakit 

stroke dengan adanya komplikasi yang bisa timbul sehingga dapat 

mengakibatkan kematian seseorang yang menderita stroke. 

Stroke sendiri terdiri dari beberapa  macam stroke yaitu stroke 

hemoragi dan non hemoragi. Banyak masyarakat luas yang sering mengalami 

stroke non hemoragi dari pada stroke hemoragi, namun stroke hemoragi lebih 
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berbahaya karena adanya perdarahan.Karena dari terbitan National Stroke 

Association -USA menjelaskan lebih kurang 82% dari stroke adalah stroke non 

hemoragi. Stroke hemoragi terjadi khususnya pada penderita tekanan darah 

tinggi karena stroke hemoragi terjadi karena adanya perdarahan bila arteri 

diotak pecah. Untuk mencegah dan menurunkan angka kematian pada 

penderita stroke hemoragi khususnya serta mencegah adanya komplikasi dan 

masalah lain maka perlu adanya pelayanan kesehatan yang memadai yang 

dapat menunjang kesembuhan pasien stroke hemoragi dengan adanya 

pendidikan kesehatan pada masyarakt luas serta memberikan asuhan 

keperawatan yang sesuai standar keperawatan  yang benar. Ikutkan keluarga 

untuk memotivasi dan berikan dorongan agar pasien untuk semangat dalam 

melawan penyakit yang diderita untuk mencapai kesembuhan. 

Dari latar belakang tersebut penulis mengambil kasus tersebut sebagai 

penyusunan laporan komprehensif dengan mengambil judul “Asuhan 

Keperawatan Pada Tn. D Dengan Gangguan Persyarafan: Stroke 

Hemoragi di Bangsal RSUD Moewardi ”. 

  

B.  Identifikasi Masalah  

Fungsi identifikasi masalah adalah untuk mengidentifikasi masalah 

secara jelas sampai dimana yang akan dipecahkan berdasarkan uraian pada 

latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana asuhan keperawatan pada gangguan persyarafan: stroke 

hemoragik dan cara mencegah timbulnya stroke hemoragik”. 
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C. Tujuan 

Tujuan dari penulis ini terbagi 2 bagian yaitu : 

1.  Tujuan Umum 

Menambah pengetahuan dan mendapatkan gambaran dan ilmu dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekata n 

proses asuhan keperawatan yang meliputi : pengkajian, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

2.  Tujuan Khusus  

a.  Penulis Mampu 

1.  Melakukan pengkajian keperawatan pada penderita stroke 

hemoragik 

2.  Menentukan diagnosa keperawatan pada penderita stroke 

hemoragik 

3.  Merencanakan tindakan keperawatan pada penderita stroke 

hemoragik  

4.  Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana untuk 

kasus pada penderita stroke hemoragik. 

5.  Melaksanakan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan 

untuk keperawatan. pada penderita stroke hemoragik  

b. Salah satu syarat untuk memenuhi Tugas Akhir guna memperoleh 

gelar Ahli Madya. 
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c. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi agar dapat 

menerapkan  penanganan atau perawatan yang tepat. pada penderita 

stroke hemoragik. 

d. Penulis menda pat pengalaman dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada penderita stroke. 

 

D.  Manfaat Penulisan  

 Manfaat penulisan ini antara lain : 

1.  Masyarakat luas dan khususnya penderita stroke hemoragik dapat 

mengatasi masalah yang berhubungan dengan stroke hemoragik. 

2.  Dapat menambah koleksi pustaka Ilmu Pengetahuan khususnya 

perpustakaan di Universitas Muhamadiyah Surakarta. 

3.  Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca agar 

diterapkan bagaimana cara mencegah dan menangani stroke hemoragik 
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