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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan penyakit dewasa ini semakin kompleks, semakin 

banyak jenis penyakit baru yang ditemukan. Sebagian besar penyakit yang 

diderita oleh masyarakat saat ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan hidup yang 

kurang sehat. Hal ini terjadi karena masyarakat belum memahami tentang 

pentingnya kebiasaan hidup yang sehat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

masyarakat cenderung menganggap remeh pencegahan dan pemeliharaan 

kesehatan mereka, dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya berbagai 

macam penyakit.  

Salah satu penyakit yang dipengaruhi oleh faktor kebiasaan hidup 

masyarakat yang kurang sehat adalah stroke. Stroke adalah sindroma klinik 

yang awal timbulnya mendadak, progresif, cepat, berupa defisit neurologis 

fokal dan atau global, yang berlangsung 24 jam atau lebih, atau  langsung 

menimbulkan kematian dan semata-mata disebabkan oleh gangguan peredaran 

darah otak non traumatik. ( Mansjoer, 2000 ). Selain itu, menurut Batticaca 

(2008), stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan 

darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga 

mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian  

Stroke dianggap sebagai masalah besar yang tengah dihadapi hampir di 

seluruh dunia, penyakit stroke merupakan salah satu penyebab kematian yang 



utama baik di negara-negara maju maupun negara berkembang termasuk di 

Indonesia. Serangan stroke yang akut dapat menyebabkan kematian yang 

mendadak ataupun kecacatan fisik dan mental, baik pada usia produktif 

maupun usia lanjut. 

Stroke merupakan kejadian besar yang dapat mengancam keselamatan 

jiwa manusia, oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai stroke dalam 

arti yang seluas-luasnya meliputi : patofisiologi, penanganan, dan 

pengobatannya akan sangat membantu semua pihak dalam mengatasi masalah 

ini. Kemajuan mengenai pemahaman stroke belakangan ini memberikan 

harapan untuk tercapainya suatu pengobatan yang lebih baik dan rasional, 

serta peningkatan angka kesembuhan pada penderita stroke. 

Di daerah Surakarta saja jumlah pasien penderita stroke saat ini bisa 

dibilang cukup tinggi,  data yang diperoleh dari ruang ICU RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta, dalam dua bulan terakhir ( Januari – Februari 2009 ), 

tercatat ada 36 pasien stroke yang mengalami kondisi kritis. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 22 pasien atau 60 % berujung kematian. Data tersebut di 

atas belum termasuk pasien stroke dalam keadaan tidak kritis, hal ini 

memberikan gambaran masih tingginya penderita stroke, terutama yang 

berujung pada kematian. 

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis mengangkat kasus stroke 

sebagai dasar penulisan karya tulis ilmiah, dengan maksud untuk lebih 

mengetahui dan memahami secara mendalam tentang asuhan keperawatan 



pada klien dengan penyakit stroke, yang akan dibahas secara lengkap pada bab 

selanjutnya. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dapat 

penulis kemukakan adalah pentingnya asuhan keperawatan pada klien dengan 

penyakit stroke, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas 

asuhan keperawatan pada penderita stroke 

 

C. TUJUAN 

Tujuan penulisan karya tulis ini,  adalah : 

1. Tujuan Umum  

 Mengetahui asuhan keperawatan pasien dengan penyakit stroke melalui 

proses keperawatan yang dilaksanakan 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui data-data yang diperoleh saat pengkajian pada pasien 

stroke 

b. Mengetahui diagnosis keperawatan yang muncul pada pasien stroke 

c. Mengetahui intervensi keperawatan yang diterapkan pada pasien stroke 

d. Mengetahui pelaksanaan intervensi keperawatan pada pasien stroke 

e. Mengetahui evaluasi keperawatan yang dilakukan pada pasien stroke 

 

 



D. MANFAAT 

Manfaat penulisan karya tulis ini diantaranya adalah : 

1. Bagi Perawat  

 Memberikan tambahan pengetahuan tentang asuhan keperawatan pada 

pasien dengan penyakit stroke, khususnya stroke hemoragik 

2. Bagi Rumah sakit 

 Memberikan sumbangan pemikiran tentang asuhan keperawatan pada 

pasien stroke, sehingga institusi rumah sakit diharapkan mampu 

meningkatkan pelayanan kesehatan  bagi penderita sroke  

3. Bagi Instansi Pendidikan 

  Sebagai salah satu sumber literatur asuhan keperawatan pada penderita 

stroke, khususnya stroke hemoragik 

4. Bagi Masyarakat  

 Memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang penyakit stroke 

 


