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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stroke merupakan kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak 

terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga terjadi 

kematian sel-sel pada bagian area otak yang terjadi secara mendadak dan 

berlangsung lebih dari 24 jam yang dapat menimbulkan kelumpuhan hingga 

kematian. Gejala yang dapat di timbulkan dari stroke adalah kelumpuhan 

wajah atau anggota gerak, berbicara tidak jelas atau pelo, gangguan 

penglihatan, perubahan kesadaran dan lain-lain. Stroke dibagi menjadi dua 

jenis yaitu stroke iskemik yang merupakan komplikasi dari penyakit vaskular 

dan stroke hemoragik yang disebabkan oleh adanya perdarahan intrakranial. 

(Anies, 2018) 

Stroke merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang paling sering 

menyebabkan kematian. Menurut data WHO (2011), stroke menempati 

urutan kedua tersering setelah penyakit jantung iskemik yang menyebabkan 

kematian di seluruh dunia dengan presentasi 11.4% . Di negara – negara 

berkembang sekitar 9,4 juta kematian setiap tahunnya 54% diantaranya di 

sebabkan oleh penyakit stroke.Menurut data South East Asian Medical 

Information Centre(SEAMIC) angka kejadian stroke terbesar di Asia 

Tenggara terjadi di Indonesia, kemudian diikuti oleh Filipina, Singapura, 

Brunei, Malaysia, dan Thailand. Di Indonesia prevalensi penyakit stroke 

meningkat dari tahun 2007 yaitu dari 8,3 per mil menjadi 12,3 per mil pada 

tahun 2013 (Riskesdas, 2013).  

Menurut riset kesehatan dasar tahun 2007 stroke menjadi penyakit yang 

sering terjadi dengan presentasi 26,9% dan di ketahui bahwa 8,3 dari 1000 

penduduk Indonesia mengalami stroke dengan prevalensi tertinggi pada 

provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam dengan presentasi 1,6%, sedangkan di 

Jawa Timur angka kejadian stroke yang telah terdiagnosa sekitar 
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7,7%.Berdasarkan diagnosis Tenaga Kesehatan (Nakes) tahun 2013 jumlah 

penderita penyakit stroke di Indonesia di perkirakan sebanyak 1.236.825 

orang (7.0%), sedangkan berdasarkan diagnosis Nakes/gejala diperkirakan 

sebanyak 2.137.941 orang (12,1%). Jumlah estimasi penderita terbanyak 

berada di provinsi Jawa Barat  yaitu sebanyak 238.001 orang (7,4%) dan 

533.89orang (16,6%). Sedangkan di provinsi Jawa Timur memiliki jumlah 

penderita 190.449 orang (6,6%) dan 302.987 orang (10,5%). 

Penderita stroke umumnya mengalami gangguan dalam pemenuhan 

aktivitas sehari-hari sehingga menjadi bergantung pada bantuan orang lain. 

Keterbatasan yang dimiliki pasien menimbulkan penurunan harga diri yang di 

tandai dengan ungkapan mengeluh dan merasa bersalah dengan keadaan saat 

ini. Kemandirian dan mobilitas seseorang yang menderita stroke menjadi 

berkurang atau bahkan hilang. Berkurangnya tingkat kemandirian dan 

mobilitas seseorang dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup (quality of 

life) yang dimiliki (Hariandja, 2013).  

Dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh stroke, upaya yang telah 

dilakukan yaitu program rehabilitasi dengan melakukan fisioterapi. 

Rehabilitasi berperan penting dalam meningkatkan status fungsional dan 

meminimalkan tingkat ketergantungan kepada orang lain. Dalam rehabilitasi, 

motivasi merupakan hal yang penting terhadap outcome functional pasien dan 

juga berperan dalam kepatuhan pasien yang mengikutinya. Selain itu, rentang 

gerak dan latihan ROM dapat dilakukan pada pasien stroke. Dalam 

melakukan rentang gerak diperlukan motivasi baik dari dalam diri pasien 

sendiri maupun dari keluarga. Sebagian besar penderita stroke memiliki 

motivasi negatif untuk melakukan rentang gerak. Hal ini di sebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan dan banyaknya penderita stroke yang tidak 

termotivasi untuk melakukan rentang gerak karena penderita beranggapan 

bahwa rentang gerak tidak dapat mempengaruhi kesembuhan penyakit yang 

dideritanya (Musrika, 2014). 

Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman dari penulis selama pratik di 

RS dr. Saiful Anwar  Malang dan RS Universitas Muhammadiyah Malang 

pada bulan Januari sampai Juni 2019 didapatkan bahwa sebagian besar 
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penderita stroke mengalami penurunan harga diri karena dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari penderita harus dibantu dan merasa menjadi beban 

keluarga. Keterbatasan mereka dalam mandi, berpindah tempat, berjalan, dan 

beraktivitas sehari-hari membuat mereka merasa tidak berguna dan merasa 

tidak mempunyai arti apa-apa. Hal ini dapat menandakan penerimaan diri 

yang rendah terhadap keterbatasannya atau ketergantungan dalam pemenuhan 

aktivitas kebutuhan sehari-hari yang dialaminya, sehingga motivasi dalam 

dirinya menjadi rendah atau menurun. 

Penderita stroke yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah 

seseorang yang menderita stroke berulang 3 kali. Kekambuhan stroke terjadi 

karena partisipan mengkonsumsi rokok dan juga kopi, tetapi partisipan masih 

memiliki motivasi yang baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Gambaran Motivasi Pasien Stroke Dalam Melakukan 

Aktivitas Sehari-hari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah gambaran motivasi pasien stroke dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran motivasi 

pasien stroke dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Hasil Penelitian Studi Kasus Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat diharapkan penelitian studi kasus ini dapat 

meningkatkan pengetahuan dan motivasi khususnya bagi penderita stroke 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

b. Manfaat Hasil Penelitian Studi Kasus Bagi Perawat 

Bagi perawat diharapkan penelitian studi kasus ini dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan mengenai motivasi pasien stroke 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

c. Manfaat Hasil Penelitian Studi Kasus Bagi Lembaga 

1) Bagi Rumah Sakit 

Bagi rumah sakit diharapkan penelitian studi kasus ini dapat 

meningkatkan pelayanan dan memperkaya intervensi terhadap 

penderita stroke. 

2) Bagi Lembaga Pendidikan 

Bagi lembaga pendidikan diharapkan hasil penelitian studi kasus ini 

dijadikan sebagai bahan referensi mahasiswa dalam melakukan 

perawatan pada pasien stroke dan meningkatkan pengetahuan serta 

wawasan mahasiswa mengenai motivasi pasien stroke dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. 
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