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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Menurut Batticaca (2008) stroke merupakan penyakit otak 

karena adanya sumbatan atau perdarahan dengan gejala lemas,lumpuh 

sesaat  atau gejala berat sampai kehilangan kesadaran dan kematiaan. 

Stroke penyebab kematian nomor tiga di negara maju setelah penyakit 

jantung dan kanker penderita stroke mengalami kelemahan yang 

memerlukan perawatan. Penyakit ini juga menimbulkan kecatatan 

terbanyak pada kelompok usia dewasa yang masih produktif.   

Stroke adalah serangan otak yang timbulnya mendadak akibat 

tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah otak, bukan hanya 

menyerang usia lanjut tetapi juga dialami oleh mereka yang berusia 

produktif. Stroke di Indonesia menduduki peringkat pertama setiap 

tahun terjadi 500.000 penduduk terkena stroke, sekitar 2,5% atau 

125.000 orang meninggal dan sisanya cacat ringan maupun berat 

(Yastroki,2007).  

Stroke adalah suatu manifestasi klinis dari gangguan fungsi otak, 

baik fokal maupun global (menyeluruh), yang berlangsung cepat, 

berlangsung lebih dari 24 jam atau sampai menyebabkan kematian, tanpa 

penyebab lain selain gangguan vaskuler. Stroke terus meningkat dari tahun 

ketahun seiring bertambahnya umur dengan umur tersering 65 tahun, 
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dengan angka kejadian tersering pada pria dibandingkan wanita 

(WHO,2013).  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medik RSUD Panda 

Arang Boyolali pada tahun 2014 ditemukan jumlah pasien stroke 1534 

dengan rincian 683 pasien stroke hemoragik dan 851 pasien stroke non 

hemoragik. Di RSUD Panda Arang Boyolali mencatat kejadian stroke  

hingga saat ini  terus bertambah di Ruang Cempaka III RSUD Panda 

Arang Boyolali.  

B. Rumusan Masalah  

Penulis menyimpulkan stroke memiliki banyak komplikasi dan 

lamanya pasien stroke dirawat di Rumah Sakit maka penulis 

menegakan“Bagaimana memberikan Asuhan Keperawatan dengan 

Gangguan persyarafan stroke nonhemoragik di Ruang Cempaka III RSUD 

Panda Arang Boyolali. 

C. Tujuan Penulisan Karya Ilmiah 

1. Tujuan Umum  

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah penulis dapat 

mengetahui dan memahami konsep penyakit stroke dan 

mengimplementasikan  asuhan keperawatan pada pasien stroke non 

hemoragik  serta akan memberikan pemahaman pada penulis agar 

berfikir logis dan sesuai dengan ilmiah yang ada dilahan. 
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2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus penulisan karya ilmiah ini agar penulis mampu :  

a. Memahami pengkajian pada Tn.S dengan stroke non hemoragik 

b. Mengetahui penentuan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan 

kasus Tn.S dengan stroke non hemoragik 

c. Menjelaskan penyusunan proses intervensi pada Tn.S dengan stroke 

non hemoragik  

d. Melakukan implementasi yang tepat pada Tn.S dengan stroke non 

hemoragik  

e. Mendeskripsikan evaluasi yang telah dilakukan pada Tn.S dengan 

stroke non hemoragik 

f. Menggambarkan pendokumentasian yang sudah dilakukan pada 

Tn.S  dengan stroke non hemoragik.  

D. Manfaat Penulisan  

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat Penulisan karya ilmiah secara teoritis untuk menambah 

wawasan bagi pembaca agar dapat melakukan pencegahan dini bagi 

dirinya dan orang lain agar tidak mengalami stroke dan memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien stroke non hemoragik.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis karya tulis ilmiah bagi rumah sakit, perawat, 

instansi akademik, pasien dan keluarga.  
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a. Bagi Rumah Sakit  

Manfaat praktis penulisan karya tulis ilmiah bagi rumah sakit yaitu 

dapat digunakan sebagia acuan dalam melakukan tindakan asuhan 

keperawatan bagi pasien khusunya dengan gangguan sistem 

persyarafan stroke non hemoragik dan memberikan pencegahan 

dengan memberi penyuluhan kesehatan kepada pasien yang 

beresiko mengalami stroke.  

b. Bagi Perawat 

Manfaat penulisan karya ilmiah bagi perawat adalah agar perawat 

dapat menentukan diagnosa keperawatan dan intervensi 

keperawatan yang tepat pada pasien dengan gangguan persyarafan 

stroke non hemoragik.  

c. Bagi Instansi Akademik 

Manfaat praktis bagi instansi akademik yaitu dapat digunakan 

sebagi referensi bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan 

pengetahuan tentang asuhan keperawatan dengan gangguan sistem 

persyarafan stroke non hemoragik. 

d. Bagi Pasien dan Keluarga  

Manfaat praktis penulisan karya ilmiah bagi pasien dan keluarga 

yaitu agar pasien dan keluarga dapat mengetahui gambaran umum 

tentang gangguan sistem persyarafan stroke non hemoragik. 
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e. Bagi pembaca  

Manfaat penulisan karya ilmiah bagi pembaca yaitu agar menjadi 

sumber referensi bagi orang yang membaca karya tulis ini agar  

mengetahui dam memahami bagaimna cara merawat pasien atau 

anggota keluarga yang terkena stroke non hemoragik. 

 


