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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul secara mendadak dan 

resiko terjadinya stroke pada siapa saja kapan saja. Penyakit ini menyebabkan 

kecacatan berupa kelumpuhan anggota gerak, gangguan bicara, proses pikir, 

sebagai gangguan fungsi otak (Muttaqin, 2011). Penyebab penyakit stroke 

bermacam-macam salah satunya yaitu karena tingginya tekanan darah, akibat 

lebih tinggi tekanan darah, lebih besar jumlah kerusakan vascular dan 

memicu pecahnya pembuluh darah (Padila, 2012). 

Menurut world health organization (WHO) tahun 2018 stroke merupakan 

salah satu masalah kesehatan mematikan didunia, pada tahun 2013 terdapat 

5,5 juta orang meninggal dan meningkat sebanyak 12% pada tahun 2018 

yaitu sebanyak 14 juta orang (WHO, 2018). Secara nasional, prevalensi 

stroke di Indonesia tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk 

umur lebih dari 15 tahun sebesar 10,9% atau diperkirakan sebanyak 

2.120.362 orang. Provinsi Kalimantan timur (14,7%) merupakan provinsi 

dengan prevalensi tertingggi stroke di Indonesia, di jawa barat menduduki 

peringkat ke-11 dengan jumlah (11,4%) atau diperkirakan sebanyak 52.511 

(Riskesdas;2018). 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur mencatat, selama 

periode Januari sampai Agustus 2018 ada 2.208 pasien stroke yang menjalani 

perawatan di Stroke Center. Dari jumlah itu, banyak yang meninggal dunia. 

Direktur RSUD Cianjur, Ratu Tri Yulia, mengatakan, dari total pasien 

sebanyak 583 diantaranya menjalani rawat inap, 217 pasien ditangani di 

Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan 1.625 lainnya sebatas rawat jalan. (RSUD 

Sayang Cianjur, 2018). Stroke yang menyerang otak kiri dan mengenai pusat 

bicara akan berdampak pasien akan mengalami kesulitan bicara atau afasia, 

karena otak kiri berfungsi untuk menganalisis, pikiran logis, konsep, dan 

memahami bahasa (Sofwan, 2010). 
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Gangguan fungsi saraf lokal dan atau global secara mendadak progresif 

dan cepat adalah salah satu ciri penyakit stroke. gangguan fungsi saraf pada 

stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non traumatik maupun 

traumatik. Gangguan saraf tersebut akan menimbulkan gejala diantaranya: 

kelumpuhan wajah atau anggota badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas 

(pelo), mungkin perubahan kesadaran, gangguan penglihatan, dan lain-lain 

(Rischter, 2015). Afasia motorik, kerusakan (yang pada umumnya disebut 

lesion) terjadi di sekitar daerah borca. karena daerah borca ini berdekatan 

dengan jalur korteks motor maka yang sering terjadi adalah alat-alat ujaran, 

termasuk bentuk mulut menjadi terganggu kadang-kadang mulut bisa miring 

(Anonim, 2014). 

Salah satu bentuk terapi rehabilitasi gangguan afasia adalah dengan 

memberikan terapi aiueo. terapi aiueo bertujuan untuk memperbaiki ucapan 

supaya bisa dimengerti oleh orang lain. Orang yang mengalami gangguan 

bicara atau afasia beresiko mengalami kesulitan dalam berartikulasi. 

Artikulasi merupakan proses penyesuaian ruangan supraglottal. penyesuaian 

ruangan di daerah laring terjadi dengan menaikkan dan menurunkan laring 

yang akan mengatur jumlah transmisi udara melalui rongga mulut dan rongga 

hidung melalui katup velofaringeal dan merubah posisi mandibula (rahang 

bawah) dan lidah. Proses diatas yang akan menghasilkan bunyi dasar dalam 

berbicara (Yanti, 2018). 

Hasil penelitian Afnizal,dkk tahun 2019, menunjukan adanya pengaruh 

kemampuan bicara pasien stroke dengan afasia motorik sebelum dan sesudah 

terapi AIUEO pada kelompok perlakuan di RSUD Ahmad Thabib 

Tanjungpinang. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan 

mengetahui kemampuan bicara pasien stroke yang mengalami afisia motorik 

Di Puskesmas Nagrak. 
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1.2 Tujuan 

Memahami dan  mengaplikasikan  asuhan keperawatan dengan 

menggunakan karya tulis ilmiah “Aplikasi terapi bicara aiueo terhadap Tn.D 

dengan gangguan komunikasi verbal pada pasien stroke di wilayah kerja 

puskesmas nagrak”. 

 

1.3 Pengumpulan Data 

1.3.1 Observasi-Partisipatif 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode 

pengumpulan data observasi, yang meninjau langsung keadaan 

responden. Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui kondisi tempat 

tinggal, status kesehatan, dan mengetahui kondisi fisik maupun psikis 

pada pasien stroke. 

1.3.2 Interview  

Dalam metode ini peneliti akan melakukan anamnesis dengan 

fokus pertanyaan: pengkajian identitas pasien, keluhan utama, riwayat 

kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan 

keluarga, dan lain-lain. 

1.3.3 Studi Literatur/Dokumentasi 

Peneliti akan menggunakan pengumpulan data dengan metode 

studi dokumen karena dokumen memberi informasi tentang situasi yang 

tidak dapat diperoleh langsung melalui observasi langsung atau 

wawancara. Sejumlah besar data yang tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi.  

Peneliti akan melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan 

berdasarkan pada lima pokok asuhan keperawatan yaitu, pengkajian 

keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan, dan melihat 

status klien yang sebelumnya sudah meminta izin pada kepala ruangan. 
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1.3.4 Studi Pustaka 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dipecahkan (Nazir, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulkan datan dengan mengadakan studi 

penelaan literature jurnal. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoristis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

mengembangkan ilmu keperawatan khususnya bagi ilmu Keperawatan 

Medikal Bedah Sebagai acuan untuk penelitian sehingga wawasan atau 

pengetahuan bertambah tentang “Aplikasi terapi bicara aiueo terhadap 

Tn.D dengan gangguan komunikasi verbal pada pasien stroke.” 

1.4.2 Manfaat Praktik 

1.4.2.1 Bagi Puskesmas 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan Aplikasi terapi bicara aiueo terhadap Tn.D dengan 

gangguan komunikasi verbal pada pasien stroke. 

1.4.2.2 Bagi Perawat 

Perawat dapat menentukan diagnosa dan intervensi 

keperawatan yang tepat terkait Aplikasi terapi bicara aiueo 

terhadap Tn.D dengan gangguan komunikasi verbal pada pasien 

stroke. 

1.4.2.3 Bagi Institusi Pendidikan  

Penelitian ini dapat menjadi referensi baru bagi institusi 

pendidikan dalam ilmu keperawatan dan menambah 

kepustakaan terkait Aplikasi terapi bicara aiueo terhadap Tn.D 

dengan gangguan komunikasi verbal pada pasien stroke. 
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1.4.2.4 Bagi Pasien stroke dan Keluarga  

Dapat membantu pasien stroke untuk bisa berbicara dengan 

lancar sehingga pasien tidak tergantung pada penggunaan terapi 

farmakologi. 

1.4.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat membantu peneliti selanjutnya dan menjadikan 

bahan referensi dalam proses penelitian dalam Aplikasi terapi 

bicara aiueo terhadap Tn.D dengan gangguan komunikasi verbal 

pada pasien stroke. 

 


