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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

        Stroke adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan hilangnya fungsi 

otak secara akut dan dapat menimbulkan kematian (World Health Organization 

[WHO], 2014). Hal ini dikarenakan oleh perdarahan spontan pada area otak 

tertentu (stroke hemoragik) atau disebabkan oleh suplai darah ke otak yang tidak 

adekuat (stroke iskemik)(Warlow et al., 2008). 

        Stroke merupakan masalah neurologi primer di dunia yang angka 

kejadiannya setiap tahun meningkat sebesar 13% dan dapat menyebabkan 

kematian (Stein, 2009). Pada tahun 2013 berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), 

menyebutkan bahwa prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga 

kesehatan sebanyak 57,9%. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam 

riset tersebut menempati urutan kedua sebagai provinsi dengan jumlah penderita 

stroke terbanyak (16,9%) di Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarka (Dinkes DIY) menyebutkan bahwa penyebab kematian 

terbanyak kedua di rumah sakit di Yogyakarta adalah stroke (Dinkes DIY, 2013). 

Kota Yogyakarta sendiri memiliki prevalensi stroke sebesar 26,3% dan 

menempati peringkat kedua di Provinsi D.I.Y (Dinkes DIY, 2014). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa prevalensi stroke di Yogyakarta sangat tinggi. 
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        Tingginya angka kejadian stroke dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko 

stroke antara lain hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, merokok, 

kolesterol tinggi, dan konsumsi alkohol (Resnick, 2009 & Yayasan Stroke 

Indonesia, 2012). Faktor risiko tersebut dapat meningkatkan angka kejadian stroke 

dengan cara membuat plak yang akan menyumbat pembuluh darah bahkan bisa 

menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak sehingga oksigenasi dan pasokan 

nutrisi ke otak terhambat (WHO, 2015). Terganggunya proses oksigenasi dan 

terhambatnya nutrisi ke otak menyebabkan hilangnya fungsi otak sehingga 

menimbulkan gangguan atau kecacatan fisik (Muttaqin, 2008). 

        Kecacatan fisik yang dialami oleh pasien stroke meliputi kehilangan fungsi 

motorik (hemiplegia dan hemiparesis), gangguan menelan (disfagia), gangguan 

bicara (disartria), maupun gangguan eliminasi (Yeyen, 2013). Pasien stroke yang 

mengalami kecacatan fisik di Indonesia berjumlah 80 – 90% (Riskesdas, 2013). 

Hemiplegia dan hemiparesis merupakan kecacatan fisik yang paling sering terjadi 

pada 80% pasien stroke (Irish Heart Foundation, 2015). 

        Hemiplegia merupakan kelumpuhan otot secara total sehingga anggota gerak 

tidak dapat digerakkan, sedangkan kelumpuhan dalam bentuk hemiparesis lebih 

ringan sehingga anggota gerak masih bisa digerakkan, sehingga dalam 

perawatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Indonesia sendiri penderita 

stroke yang mengalami disabilitas sebanyak 71,5%  dan hanya ada 15% yang 

sembuh dari serangan stroke dan disabilitas (Khairunnisa, 2014). Disabilitas 

(kecacatan fisik) tersebut mengakibatkan penderita mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari sehingga pasien memerlukan bantuan dalam 
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melakukan aktivitas sehari-hari (Bogousslavsky, 2005; NIH, 2014). Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anne dan Josie (2015) yang 

menyebutkan bahwa stroke merupakan penyebab paling umum disabilitas yang 

mengakibatkan banyak penderita bergantung pada orang lain untuk membantu 

aktivitas sehari-hari. 

        Dampak dari gejala sisa pada pasien stroke dapat berupa penurunan kualitas 

hidup yang dikarenakan pasien stroke tidak mampu melakukan aktivitas sehari-

hari atau activity daily living (ADL) yang meliputi makan, berpakaian, mandi, 

toileting, berhias, pengontrolan eliminasi, berpindah, dan mobilisasi secara 

mandiri (Center of International Rehabilitation Research Information and 

Exchange [CIRRIE], 2010). Keadaan ini menyebabkan pasien stroke 

membutuhkan bantuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.  

        Pasien stroke dengan disabilitas memerlukan bantuan keluarga maupun 

perawat di rumah sakit untuk membantu ADL pasien stroke dalam jangka waktu 

yang cukup lama (Bogousslavsky, 2005). Didalam perawatan tersebut perawat 

memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan (Smeltzer & 

Bare, 2012). Perawat memiliki peran penting dalam membantu ADL pasien 

stroke, tindakan perawat tersebut menurut Doctherman (2008) dan Irish Heart 

Fundation (2015) adalah mengkaji kebutuhan pasien baik secara langsung atau 

dengan berkomunikasi dengan keluarga maupun dengan caregiver, hal ini 

bertujuan untuk mengetahui keadaan umum pasien dan merupakan salah satu poin 

penting untuk menentukan intervensi dan implementasi keperawatan yang tepat 

(National Stroke Foundation [NFS], 2010). Selain itu perawat memiliki peran 
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membantu pasien dalam beraktivitas sehari-hari dan membantu mengatur aktivitas 

sehari-hari pasien, serta yang ketiga memberikan dukungan dan edukasi kepada 

pasien maupun orang lain yang membentu merawat pasien. Apabila perawat tidak 

melakukan asuhan keperawatan terkait ADL kepada pasien stroke, maka dapat 

menghambat pemenuhan kebutuhan pasien, kemunduran kemandirian pasien, dan 

dapat menyebabkan depresi pada pasien stroke karena merasa tidak bisa 

melakukan apapun dan depresi pada orang yang membantu merawat pasien 

(Indriyati, 2009 ; Aadal et al, 2013).  

        Bentuk-bentuk activity daily living (ADL)  yang dapat di ajarkan oleh 

perawat pada pasien stroke atau keluarga adalah mandi, memakai baju, makan, 

eliminasi, hygene, dan mobilisasi (Wesley, 2004 dalam Syairi, 2013). Sebelum 

membantu dan mengajarkan ADL pada pasien, perawat perlu mengkaji ADL 

pasien salah satunya menggunakan Barthel Indeks untuk melihat kemandirian 

pasien stroke dalam melakukan ADL, kemudian perawat dapat mengevaluasi 

ADL pasien serta dapat menentukan intervensi keperawatan mandiri yang dapat 

diberikan pada klien (Bogousslavsky, 2005).  Banyak penelitian yang 

menyebutkan bahwa program rehabilitasi efektif dalam meningkatkan status 

fungsional pasien stroke, namun masih tetap diperlukan latihan lain seperti 

melatih ADL agar dapat mengurangi ketergantungan pasien, jika hanya 

melakukan rehabilitasi medis tanpa di ikuti latihan yang lain maka pasien stroke 

dalam melakukan ADL akan bergantung pada caregiver, dan juga bisa 

memperparah disabilitasnya (Syairi, 2013). Berdasarkan Al-Qur’an surat Al-

Maidah (5) ayat 2 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 148, kita dianjurkan untuk 
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berbuat kebaikan dan saling tolong menolong. Hal ini sesuai dengan peran 

perawat dalam membantu dan menolong pasien stroke yang mengalami disabilitas 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengajarkan dan membantu ADL 

pasien. 

        Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping dengan melakukan wawancara 

dengan beberapa perawat di rumah sakit menyatakan bahwa peran perawat di 

rumah sakit terkait ADL masih kurang maksimal, 10 perawat yang di wawancara, 

7 perawat mengatakan jarang melakukan pengkajian spesifik terkait ADL pasin 

stroke dan penelitian yang membahas peran perawat terkait ADL juga masih 

sedikit. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan activites daily 

living (ADL) pasien stroke di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan 

Gamping sebagai rumah sakit penyedia layanan kesehatan di Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah “Bagaimana 

pemenuhan kebutuhan activites daily living (ADL) pasien stroke oleh perawat di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

        Mengetahui pemenuhan kebutuhan activites daily living (ADL) pasien 

stroke oleh perawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan 

Gamping. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik demografi responden  

b. Mengetahui karakteristik demografi perawat  

c. Mengetahui peran perawat dalam mengkaji ADL pasien stroke. 

d. Mengetahui peran perawat dalam membantu memandirikan ADL pasien 

stroke 

e. Mengetahui peran perawat dalam mengajarkan ADL pada pasien maupun 

pada keluarga 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Profesi Keperawatan 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkandan meningkatkan 

peran perawat dalam mengkaji, mebantu, dan mengajarkan ADL pasien 

stroke. Serta sebagai bahan evaluasi perawat dalam menjalankan peran 

implementasi perawat untuk memenuhi kebutuhan activites daily living 

(ADL) pasien stroke. 

2. Bagi Pasien 

        Pasien dapat mengetahui tentang peran perawat yang dilakukan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari pasien stroke. Sehingga diharapkan pasien 
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dapat bekerjasama dengan perawat dalam proses pemulihan kesehatan pasien 

sendiri. 

3. Bagi Keluarga Pasien 

        Sebagai informasi untuk membantu membatasi keluarga untuk 

membantu pasien dalam melakukan ADL. Bagi keluarga pasien, keluarga  

dapat membantu perawat untuk memonitor pasien stroke terkait pemenuhan 

kebutuhan ADL pasien. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

        Penelitian ini memberikan data atau informasi tentang implementasi 

perawat terkait pemenuhan ADL pasien stroke. Sebagai bahan acuan dalam 

melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut dalam bidang keperawatan 

khususnya mengenai peran perawat dalam penatalaksanaan pemenuhan 

kebutuhan ADL pasien stroke. 

E. Keaslian Penelitian 

        Penelitian tentang gambaran peran perawat dalam pemenuhan activites daily 

living pasien stroke di rumah sakit belum pernah diteliti. Terdapat penelitian yang 

berhubungan yaitu : 

1. Indriyati (2009), melakukan penelitian dengan judul “Hubungan  Activites Of 

Daily Living (ADL) Berdasarkan Indeks Barthel dengan Tingkat Depresi 

Pada Pasien Stroke Di Bangsal Anggrek 1 Rumah Sakit dr. Moewardi 

Surakarta” 

        Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelatif dengan 

pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 78 responden. 
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Analisis dan pengujian data menggunakan Chi Square. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tinggat Activities Daily Living 

(ADL) berdasarkan Indeks Barthel dengan tingkat depresi pada pasien stroke 

di bangsal Anggrek I Rumah Sakit Dr.  Moewardi Surakarta.   

        Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

activites daily living. Perbedaannya terdapat pada variabel penelitian dimana 

pada penelitian yang dilakukan oleh Indriyati menggunakan dua variabel 

sedangkan penelitan ini menggunakan variabel tunggal. 

2. Nursanti (2007) melakukan penelitian dengan judul “Gambaran tingkat 

ketergantungan Activites Of Daily Living (ADL) pada pasien stroke 

Hemoragik dan non Hemoragik di unit stroke RSUD Dr. Sardjito 

Yogyakarta”. 

        Metode penelitian yang digunakan adalah non eksperimental dengan 

pendekatan Cross Sectional. Sampel penelitian diambil dengan Purposive 

Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Raeni adalah sebanyak 7 pasien stroke Haemoragik dengan 

tingkat ketergantungan Activities Daily Living memerlukan bantuan 

maksimal, sedangkan 23 pasien stroke non Haemoragik memerlukan bantuan 

minimal dalam melakukan Activities Daily Living. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah pada waktu penelitian, tempat penelitian dan variabel 

yang diteliti. Persamaanya penelitian ini adalah pada pengukuran tingkat 

ADL pasien stroke. 
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3. Mei Dewi dan Mulyaningsih (2016) melakukan penelitian dengan judul 

“Peran Perawat dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Mempengaruhi 

Tingkat Kepuasan Keluarga Pasien Stroke Di RSUD dr. Moewardi 

Surakarta”. 

        Desain penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel 

adalah metode purposive sampling dengan jumlah sampel yang diteliti 

sebanyak 78 subjek. Hasil penelitiannya adalah 73,1% responden 

mempersepsikan peran perawat baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan  

terdapat hubungan antara peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan dasar 

dengan tingkat kepuasan keluarga pasien stroke dengan nilai ň = 0.000 dan 

signifikan 0,05.  

        Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mei Dewi dan Mulyaningsih 

dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan analisis 

univariat terkait variabel implementasi perawat dalam ADL pasien stroke. 

Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Tempat penelitian ini 

adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping.  


