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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju, maka semakin maju 

pula perkembangan dalam segala bidang kehidupan. Di jaman sekarang atau jaman 

era globalisasi serta teknologi industri yang semakin berkembang pada saat ini, 

semakin banyak pula makanan- makanan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh 

masyarakat tanpa adanya tanggung jawab seperti kandungan kimia serta bahan- 

bahan berbahaya lainnya yang dapat mengancam kesehatan serta keselamatan 

manusia. Secara tidak langsung jenis- jenis makanan yang mengandung zat 

berbahaya tersebut dapat menimbulkan berbagai macam penyakit kronis seperti 

jantung, diabetes, hipertensi, stroke dan lain- lain.  

Menurut Gordon (2002) stroke adalah gangguan suplai darah pada sebagian 

otak yang dapat mematikan. Tidak ada bagian dari badan dapat bertahan hidup bila 

ada gangguan pada suplai darah dalam jangka waktu yang lama karena darah 

mengeluarkan oksigen dan bahan bakar yang lain untuk kehidupan. Sedangkan 

menurut Lumbantobing (2002) stroke ialah gangguan peredaran darah diotak, dalam 

bahasa inggris dinamai juga sebagai Cerebro- Vascular Accident. 

Penyakit Stroke adalah salah satu dari penyakit- penyakit yang mematikan dan 

menempati nomor tiga setelah penyakit kanker dan penyakit jantung. Stroke paling 

banyak menyebabkan orang cacat pada kelompok usia diatas 45 tahun. Data statistik 

di Amerika menyebutkan terdapat 700.000 kasus stroke baru setiap tahunnya. 

Sedangkan di Indonesia diperkirakan ada 500.000 penduduk terkena stroke, dari 

jumlah tersebut 2,5% nya meninggal dan sisanya cacat ringgan maupun berat. Secara 

pukul rata dapat dikatakan bahwa angka kejadian (insiden) stroke adalah 200 per 

100.000 penduduk.  Menurut Lumbantobing (2002) dalam satu tahun, diantara 

100.000 penduduk, maka 200 orang akan mendapat stroke. Dari data diatas, dapat 

dikatakan bahwa di Amerika Serikat dan khususnya di Indonesia setiap tahun 

semakin meningkat jumlah pasien stroke nya. Jumlah penderita stroke cenderung 

terus meningkat setiap tahun.  
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Penyebab utama terjadinya stroke adalah makanan yang berkolesterol jahat ( Low 

Density Lipoprotein) yang sangat tinggi. Kolesterol jahat ini banyak terdapat pada 

junk food atau makanan cepat saji. Selain itu penyebab terjadinya serangan stroke 

lainnya adalah kebiasaan malas berolahraga, minum minuman yang mengandung 

alcohol, merokok, pengguna narkotika dan zat adiktif, waktu istirahat yang sangat 

kurang, serta stress yang sangat berkepanjangan. 

 Selain makanan dan hipertensi, stroke biasanya disebabkan oleh stress yang 

berkepanjangan. Stress bisa terjadi karena dalam diri individu, lingkungan, bahkan 

dari  keluarga. Keluarga juga dapat menyebabkan terjadinya stroke atau bisa 

membuat penderita semakin parah, karena keluarga adalah lingkungan yang paling 

dekat dengan penderita.  Masalah- masalah dalam keluarga dapat memicu terjadinya 

stroke, seperti perilaku anak yang nakal, pasangan yang selingkuh, terjadinya beda 

pendapat, kematian pasangan, dan lain- lain. Karena itu keluarga berperan penting 

untuk membantu penderita pasca stroke.   

Menurut penelitian Andri (2005) pada umumnya para penderita stroke 

mempunyai tingkat akibat pasca stroke yang berbeda- beda. Dampak fisik berupa 

gangguan mulai dari penglihatan, bicara, bahasa, kehilangan memori, penurunan 

kemampuan kognitif sampai terjadi kelumpuhan. Dampak penyakit ini bervariasi 

tergantung pada lokasi penyumbatan dan seberapa banyak jaringan otak yang 

terpengaruh.  

Menurut Lumbantobing (2002) pada kenyataannya stroke merupakan penyakit 

yang paling banyak menimbulkan cacat pada tubuh, banyak penderitanya menjadi 

invalid tidak lagi mencari nafkah seperti sedia kala, menjadi tergantung pada orang 

lain dan tidak jarang menjadi beban bagi keluarganya. Beban ini dapat berupa beban 

tenaga, perasaan, serta ekonomi. Dampak ini juga berpengaruh terhadap peran 

penderita dari seseorang yang dari awal  mandiri menjadi orang yang pasif. Penderita 

merasa terkucil dari teman dan keluarga, perubahan mengenai masa depan  penderita 

yang mencakup kehidupan keluarga, anak, ataupun karir penderita. Hal seperti itulah 

yang memunculkan reaksi psikologis seperti muncul perasaan takut, terancam, 

kurang percaya diri, marah, sedih, dan depresi. 

 Individu yang mengalami suatu keadaan setelah terdiagnosa stroke disebut 

sebagai insan pasca stroke. Setelah menyadari kondisinya, insan pasca stroke 
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merasakan dunia ini gelap, semua menjadi percuma. Lalu timbul perasaan menyesal 

dan bersalah yang muncul dalam bentuk depresi, khawatir, cemas, dan was-was.  

Mereka merasakan perasaan galau yang akan muncul ke permukaan berupa 

sikap-sikap tidak menyenangkan di lingkungannya. Pada tahap ini, insan pasca 

stroke akan menjadi kasar, gampang tersinggung, ingin segera mati. Padahal pada 

dasarnya, mati paling ditakutkan dan dihindarinya. Ia menolak pertolongan, 

membangkang, dan sejumlah perasan lain yang muncul silih berganti. Mereka juga 

merasa frustrasi, kecewa, rasa tak berguna, hari depan yang suram, putus asa, dan 

menangis yang tiada gunanya. Depresi dan kecemasan yang merupakan fenomena 

mental-emosional harus mendapat pertolongan utama. 

Adapun contoh kasus dalam penelitian ini misalnya yang dialami LMT. LMT 

menderita stroke yang termasuk dalam skala kecacatan 4 yaitu stroke sedang. Selama 

masa penyembuhan psca stroke, LMT mendapat banyak dukungan sosial dari 

keluarganya. Pada awal terserang stroke, LMT hanya bisa tidur dan anggota keluarga 

senantiasa membantu aktifitas sehari- hari LMT seperti mandi, makan, minum, 

membuat jadwal minum obat, mengganti pakaian, serta mengantar terapi. Selain itu 

anak dan istri LMT membantu LMT dalam hal pekerjaan, dimana anak dan istri 

LMT menggantikan posisi sementara LMT dalam bekerja. Hal yang paling penting 

selain bantuan nyata yang diterima LMT adalah do’a dari seluruh keluarga agar 

keadaan LMT segera membaik. Selama masa penyembuhan hingga sekarang banyak 

kemajuan yang dialami oleh LMT, salah satunya adalah LMT bisa menjalankan 

sholat 5 waktu secara mandiri. Berbagai hal yang dilakukan anggota keluarga LMT 

membuat LMT merasa aman, nyaman dan merasa bahwa banyak yang 

memperhatikan dirinya serta memberinya kasih sayang. 

Kondisi pasca stroke sangat mempengaruhi fungsi peran penderita, baik dalam 

berfikir, bergerak, ataupun  berkomunikasi. Keterbatasan tersebut juga 

mempengaruhi fungsi peran psikologis pederita, sehingga penderita sangat 

membutuhkan dukungan baik dari keluarga maupun dari lingkungan sosialnya. 

Keluarga memainkan peran vital dalam memotivasi seseorang yang telah terkena 

stroke untuk sembuh. Keluarga memainkan peran bersifat mendukung selama masa 

penyembuhan dan pemulihan pasien. Apabila dukungan semacam ini tidak ada, 

maka keberhasilan penyembuhan atau pemulihan akan sangat berkurang. Menurut 
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Effendy (1998) keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, terdiri atas kepala 

keluarga, anggota keluarga lainnya yang  berkumpul dan tinggal dalam satu rumah 

tangga karena pertalian darah dan ikatan perkawinan atau adopsi, satu dengan yang 

lainnya saling tergantung dan berinteraksi. Bila salah satu atau beberapa anggota 

keluarga mempunyai masalah kesehatan atau keperawatan, maka akan berpengaruh 

terhadap anggota- angggota keluarga yang lain, dan keluarga- keluarga yang ada 

disekitarnya. 

Menurut Gottlieb (dalam Smeth, 1994) memberikan definisi tentang dukungan 

yang berhubungan secara positif dengan kesehatan adalah sebagai berikut: dukungan 

sosial terdiri dari informasi, nasehat verbal maupun non verbal, bantuan nyata berupa 

tindakan yang diberikan oleh keakraban sosial atau karena kehadiran mereka 

mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak penerima. 

Dalam penelitian ini dukungan sosial keluarga yang dimaksud adalah tersedianya 

bantuan dari keluarga yang terkait dalam ikatan perkawinan atau darah yang terdiri 

dari ayah, ibu dan anak untuk memberikan dukungan emosional, penghargaan, 

informative dan instrumental yang mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku 

bagi pihak penerima atau pasien pasca stroke. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

dukungan sosial adalah bantuan, sokongan, dorongan, atau semangat dan nasehat 

yang mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak penerima. Atau 

bisa dikatakan juga bahwa dukungan sosial merupakan wujud kepedulian atau wujud 

perhatian yang diberikan oleh orang lain kepada orang tertentu sehingga orang yang 

menerima, merasakan penghargaan dan kasih sayang. 

Menurut Sarafino (1990) jika dukungan sosial yang diperoleh seseorang itu 

tinggi, maka semakin rendah ketegangan psikologis pada orang tersebut, sehingga 

dapat menciptakan penyesuaian diri yang positif  kedalam masyarakat. Dukungan 

sosial akan membuat individu dihargai dan diterima, sehingga dapat menimbulkan 

penyesuaian diri yang baik dalam perkembangan kepribadian individu tersebut 

sebaliknya rendahnya dukungan sosial yang diberikan kepada penderita pasca stroke 

maka akan semakin tinggi ketegangan psikologis penderita, sehingga yang 

dimunculkan oleh penderita dapat berupa menarik diri dari pergaulan dengan 

masyarakat ataupun perasaannya akan lebih sensitif sehingga lebih mudah 
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tersinggung dan penderita akan semakin ditinggalkan dan tidak dihargai oleh 

lingkungan.  

Dukungan sosial akan sangat diperlukan oleh penderita pasca stroke. Dukungan 

sosial akan mengurangi ketegangan psikologis dan menstabilkan kembali emosi para 

penderita pasca stroke. Perolehan dukungan keluarga yang diterima dan dirasakan 

membuat penderita pasca stroke yakin bahwa mereka dicintai, diperhatikan, 

daihargai, dan bernilai, sehingga mereka dapat merasakan bahwa mereka mempunyai 

orang- orang yang dapat diandalkan untuk membantunya dalam usaha untuk 

mengurangi penderitaannya dan hal seperti itulah yang membuat penderita dapat 

bertahan hidup dengan penyakitnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimana bentuk dukungan sosial keluarga 

pada pasien pasca stroke serta apa manfaat dukungan sosial tersebut bagi pasien 

pasca stroke? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dukungan sosial 

keluarga pada pasien pasca stroke serta apa manfaat dukungan sosial tersebut bagi 

pasien pasca stroke. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat meemberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca ataupun 

peneliti lain terutama dalam bidang psikologi sosial dan psikologi klinis. 

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan khususnya 

bagi para keluarga pasien pasca stroke agar mengetahui betapa pentingnya dukungan 

sosial mereka untuk pasien pasca stroke. 

 


