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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Gaya hidup di zaman modern dan serba instanisasi seperti sekarang ini 

amat sangat berpeluang besar bagi seseorang untuk terkena penyakit stroke pada 

usia produktif baik laki-laki maupun perempuan. Sejumlah perilaku seperti 

mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food yang mengandung kadar lemak 

jenuh tinggi, kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, aktivitas 

kerja yang berlebihan, seringnya menghabiskan waktu luang untuk begadang 

sampai larut malam serta kurangnya kesadaran berolahraga. Hal ini telah menjadi 

gaya hidup manusia saat ini terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan 

perkotaan khususnya di kota-kota besar. Beberapa gambaran perilaku yang 

dituliskan diatas merupakan faktor-faktor pemicu penyebab timbulnya penyakit 

berbahaya seperti jantung dan stroke.  

 Dari tahun ke tahun, penderita stroke di Indonesia semakin banyak dan 

terus bertambah. Penyakit mematikan ketiga di Indonesia yang dahulu bisa 

diderita oleh kebanyakan orang tua, sekarang juga dapat diderita oleh usia muda. 

Diakui oleh Ketua Umum Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki), Laksamana TNI 

(Pur) Sudomo bahwa dalam dasawarsa terakhir penyakit stroke menyerang 

generasi muda yang masih produktif sehingga dapat mempengaruhi terganggunya 

kondisi ekonomi keluarga karena tingkat produktivitas yang menurun (Auryn, 2012, 

h.45).  

Pada tahun 2000 di Indonesia dilakukan penelitian tentang stroke untuk 

pertama kalinya dan berskala cukup besar yang dilakukan di 28 rumah sakit di 
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seluruh Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan survey oleh ASNA (Asean 

Neurologic Association) menunjukkan penderita pasien laki-laki memiliki jumlah 

yang lebih banyak dari penderita pasien perempuan dengan profil usia di bawah 

45 tahun yakni 11,8% dan usia 45-64 tahun berjumlah 54,7% dan untuk usia diatas 

65 tahun sebanyak 33,5% (Belladonna dalam Darwito, 2014, h.51).  

Stroke merupakan penyakit yang termasuk urutan ketiga penyebab 

kematian di dunia setelah jantung dan kanker. Stroke juga merupakan penyakit 

yang menyebabkan kecacatan serius dan permanen nomor 1 di dunia. Benua Asia 

khususnya di Inonesia, setiap tahun diperkirakan 500 ribu orang mengalami 

serangan stroke. Dengan jumlah sekitar 2,5 persen diantaranya meninggal dunia 

dan sisanya mengalami cacat ringan maupun berat (Auryn, 2012, h.44).  

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018, menunjukkan 

hasil prevalensi stroke naik dari tahun sebelumnya yang dilakukan penelitian di 

tahun 2013 yakni sebesar 7% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 

10,9%. Prevalensi stroke di Indonesia sebesar 7,0 per mil dengan gejala sebesar 

12,1 per mil. Jadi sebanyak 57,9% penyakit stroke telah terdiagnosis oleh nakes. 

Kenaikan prevalensi penyakit stroke sendiri berhubungan dengan pola hidup yang 

tidak seimbang antara lain mengkonsumsi minuman beralkohol, aktivitas fisik yang 

berlebihan serta kurangnya mengkonsumsi buah dan sayur dan peduli pentingnya 

kesehatan bagi tubuh kita.  

Dalam istilah medis, stroke disebut cerebrovascular accident (CVA). Stroke 

adalah salah satu gangguan saraf yang terjadi akibat dari terganggunya peredaran 

darah ke otak yang terjadi sekitar 24 jam atau lebih. Misbach (dalam Auryn, 2012, 

h.40) menyatakan stroke terdiri dari dua macam, yaitu (1) ischemic stroke (stroke 

iskemik) terjadi ketika aliran darah ke otak secara tiba-tiba terhambat yang 
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mengakibatkan sel-sel dan jaringan otak mati karena tidak dapat menerima 

oksigen dan asupan nutrisi makanan yang dialirkan oleh darah (2) hemorrhagic 

stroke (stroke hemoragik) terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah 

mengakibatkan darah mengalir ke rongga sekitar jaringan otak sehingga tidak bisa 

menerima oksigen dan asupan nutrisi makanan dari darah dan sel-sel jaringan 

otak akan mati. 

Pada proses observasi dan wawancara dengan penderita pasca stroke 

pada tanggal 12 Febuari 2016 di Klinik Akupunturin dan Sin She Tjiong Tje Sin 

Semarang, terdapat beberapa penderita pasca stroke yang rutin untuk melakukan 

pengobatan secara berkala dengan harapan bisa sembuh dari sakit yang diderita. 

Keinginan penderita untuk sembuh sangat besar dengan harapan bisa kembali 

bekerja seperti dahulu karena sudah merasa capek untuk tidak dihargai oleh 

anggota keluarga lain, dirinya merasa dikucilkan oleh lingkungan tempat tinggal 

dan dipandang sebelah mata karena kondisi fisik yang cacat akibat stroke yang 

membuat penderita berkeinginan untuk cepat pulih kembali.  

Observasi dan wawancara dilanjut pada tanggal 14 febuari 2016 di rumah 

kerabat peneliti yang terkena stroke. Dengan nada bicara yang pelo, peneliti 

menangkap yang disampaikan oleh penderita yaitu ia sudah pasrah dengan sakit 

yang diderita. Merasa kecewa dengan diri sendiri dan menyalahkan Tuhan 

mengapa harus menyiksa dirinya sekian lama dengan penyakit stroke. Penderita 

jarang sekali melakukan fisioterapi atau pengobatan sejenisnya karena ia merasa 

sudah tidak dibutuhkan lagi oleh anggota keluarga yang lain, ia merasa sudah tidak 

memiliki harga diri lagi karena sakit yang diderita, menjadi bahan omongan 

tetangga, dikucilkan, dan menarik diri dari lingkungan sekitar.  
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Pudiastuti (2013, h.199) mengungkapkan bahwa stroke adalah penyakit 

yang menahun dan biasanya sering sekali menyebabkan kecacatan fisik bagi 

penderitanya seperti, (1) kelumpuhan pada anggota tubuh dan badan, (2) 

disorientasi, (3) memiliki hambatan dalam berbicara yaitu keterbatasan 

mengucapkan suatu kalimat atau yang biasa disebut dengan pelo, (4) mengalami 

gangguan penglihatan, (5) bahkan bisa menyebabkan depresi bagi sebagian 

orang penderita pasca stroke, (6) gangguan daya ingat, (7) perubahan perilaku, 

(8) perubahan kepribadian, (9) penampilan buruk, (10) hilangnya minat dan 

inisiatif. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gupta, Pansari dan Shetty (dalam 

Suwantara, 2004, h. 152) bahwa laki-laki memiliki risiko untuk terkena stroke lebih 

tinggi dibandingkan perempuan. Sejalan dengan hasil penelitian Watila, Nyandalti, 

Bwala, dan Ibrahim dengan judul Gender Variation Risk Factors And Clinical 

Presentation of Acute Stroke (2010, h. 41), menemukan bahwa faktor resiko 

kebiasaan merokok dan riwayat mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak 

acapkali ditemukan lebih dominan terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Maka 

dari itulah tingkat kecenderungan untuk terjadinya berbagai penyakit dan salah 

satunya adalah stroke, pada laki-laki lebih mudah terserang penyakit stroke.  

Brown (2010, h. 1389) menyatakan bahwa jenis kelamin adalah salah saktu 

faktor yang memengaruhi harga diri. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau 

pembagian dua jenis kelamin manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang 

ditentukan secara biologis dan berkaitan dengan ciri fisik dan reproduksi. Secara 

biologis alat reproduksi tidak dapat dipertukarkan. Pada dasarnya jenis kelamin 

seringkali dikaitkan dengan gender, dimana jenis kelamin merupakan 

penggolongan dan pensifatan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin 
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tertentu dan bersifat permanen. Menurut Santrock (2002, h.28) gender merupakan 

acuan pada dimensi sosial dan memiliki peranan sebagai laki-laki dan perempuan.  

Brannon mengungkapkan peranan diri yang diketahui masyarakat pada 

umumnya, laki-laki memiliki peranan penting sebagai pribadi yang bertanggung 

jawab, sebagai sosok yang maskulin dan tangguh, memiliki percaya diri yang 

tinggi, berorientasi pada kesuksesan dan mengejar status (dalam Mujab, Sari, dan 

Rejeki, 2006, h. 15) 

Hal ini ditandai dengan adanya sifat maskulin, yaitu sifat cenderung dimiliki 

laki-laki dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat kejantanan yang 

ada pada laki-laki, diharapkan dalam masyarakat dapat berperan sebagai 

pemimpin dalam segala kegiatan, sehingga laki-laki dituntut untuk memperlihatkan 

maskulinnya (Santrock, 2002). Akibatnya laki-laki jauh lebih unggul daripada 

perempuan, merasa lebih dibutuhkan, serta merasa lebih diakui oleh masyarakat 

sehingga memiliki harga diri yang lebih tinggi.   

Perempuan umumnya ingin dicintai, ingin dihargai, dan diakui, serta 

mendapatkan status dalam kelompoknya. Dalam pola tingkah laku, perempuan 

cenderung bersikap pasif. Perempuan juga memiliki sifat khas kewanitaan yang 

dituntut oleh masyarakat yaitu (1) keindahan, yaitu keindahan psikis perempuan 

yang sangat dihargai ialah kehalusan, keramahan, keriangan, dan hati yang positif 

(2) kelembutan (3) kerendahan hati (4) memelihara (5) melindungi (Kartono, 1992, 

h. 2-17).  

Santrock (2002) menyatakan karakter yang dimiliki perempuan diyakini 

secara luas memiliki karakter yang bersifat keibuan, mengasuh, senang bergaul, 

kurang memiliki harga diri, dan lebih suka memberi pertolongan pada saat 

mengalami tekanan. Ditambahkan Dusek (dalam Siregar, A.R. 2006) mengatakan 
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bahwa perempuan mudah terkena gangguan terhadap bentuk tubuh dibandingkan 

laki-laki, secara khusus harga diri perempuan cenderung rendah. 

Karunia (2016, h.214) menyatakan, stroke memberi dampak yang dapat 

mempengaruhi aktivitas seseorang yaitu (1) menjadikan seseorang tidak percaya 

diri, (2) hilangnya semangat untuk melaksanakan hobi dan kegiatan yang disukai, 

(3) menurunkan produktivitas.  

Hal ini juga diakui oleh Ketua Umum Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki, 

2007,https://hpstroke.wordpress.com/2007/08/07/ketua-umum-yastroki-

laksamana-tni-purn-sudomo-stroke-bisa-ganggu-sosial-ekonomi-keluarga/) yaitu 

Laksamana TNI (Pur) Sudomo berpendapat bahwa Insan Pasca Stroke (IPS) 

biasanya akan merasa rendah diri, emosinya tidak lagi dapat terkontrol dengan 

baik dan selalu ingin diperhatikan untuk menarik simpati lebih dari orang-orang 

sekitar sehingga menimbulkan harga diri rendah pada diri seseorang dengan 

pasca stroke. 

Individu yang memiliki harga diri rendah biasanya merasa dirinya tidak lagi 

berharga, tidak dicintai, tidak bermanfaat bagi orang lain, dan tidak memiliki 

keyakinan dengan kemampuan yang dimiliki (Koentjoro dan Lestari, 2002, h.136). 

Individu dengan harga diri tinggi, memiliki penilaian diri yang tinggi terhadap 

kemampuan yang dimiliki, mampu menerima keadaan diri sendiri, merasa diri 

berharga dan terus berusaha mengembangkan potensi yang ada pada dirinya 

(Coopersmith, dalam Burns, 1998, h.72).  

Harga diri menurut Maslow yaitu menghargai diri sendiri yang diantaranya 

(1) kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, 

kemandirian dan kebebasan. Tiap individu butuh pengetahuan tentang dirinya 

sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas dan tantangan hidup, 

https://hpstroke.wordpress.com/2007/08/07/ketua-umum-yastroki-laksamana-tni-purn-sudomo-stroke-bisa-ganggu-sosial-ekonomi-keluarga/
https://hpstroke.wordpress.com/2007/08/07/ketua-umum-yastroki-laksamana-tni-purn-sudomo-stroke-bisa-ganggu-sosial-ekonomi-keluarga/
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(2) Mendapat penghargaan dari orang lain yaitu kebutuhan prestise, penghargaan 

dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, 

diterima dan apresiasi (dalam Alwisol, 2014, h. 206).  

Menurut Maslow, individu memiliki harkat dan potensi untuk mencapai 

tujuan, terus maju menjadi manusia yang lebih baik, memakai kemampuan kognitif 

secara positif dan dapat bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri 

(Alwisol, 2014, h. 202). Jadi individu yang memiliki harga diri yang baik adalah 

orang yang mengalami suatu proses hubungan yang positif dengan diri sendiri, 

memiliki perasaan positif terhadap diri sendiri, dan memiliki penialaian positif 

terhadap diri sendiri. Proses dan pengalaman hubungan yang positif inilah yang 

akan melahirkan sikap dan tindakan yang positif yaitu terpuji dan terhormat.  

Pada umumnya harga diri dipakai sebagai dasar evaluasi diri secara 

keseluruhan. Definisi self-esteem menurut Brown (2010, h. 1390) memiliki tiga 

kerangka pemikiran yaitu (1) global self-esteem, merupakan cara pandang 

seseorang terhadap keadaan diri sendiri secara keseluruhan, (2) self-evaluation, 

penjelasan mengenai cara mengevaluasi variabel kepribadian dan atribusi yang 

ada pada diri sendiri, (3) self-feelings, sebagai konsekuensi positif atau negative 

yang merujuk pada keadaan diri yang mengalami emosi sesaat.  

Keadaan pasca stroke seringkali menjadikan masalah baru bagi 

penderitanya. Dampak yang dapat ditimbulkan pasca stroke adalah kecacatan 

pada sebagian anggota badan, kelumpuhan, depresi, gangguan berkomunikasi, 

nyeri pada tubuh, gangguan emosi, gangguan tidur, disfagia dan masih banyak 

lagi (Auryn, 2012, h.106).  

Pasca stroke biasanya memiliki dampak yang luar biasa bagi penderitanya, 

dampak yang timbul adalah dari kesehatan jasmani dan psikis. Pasca stroke 
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acapkali membuat tingkat ketergantungan seseorang terhadap orang lain menjadi 

semakin meningkat, sehingga orang tidak mandiri dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari (Karunia, 2016, h.214).  

Banyak diantara penderita pasca stroke yang menjadi cacat sehingga tidak 

mampu mencari nafkah seperti sedia kala, bergantung kepada orang lain dan tidak 

jarang penderita pasca stroke menjadi beban keluarganya. Beban ini diantaranya 

beban perasaan, beban ekonomi dan beban tenaga yang harus ditanggung oleh 

keluarga dan kerabat penderita Lumantobing (dalam Raeni, Christantie dan 

Haryani, 2008, h.28).   

Kondisi tersebut dirasakan sebagai suatu bentuk kekecewaan atau krisis 

yang dialami oleh penderita pasca stroke. Merasa kehilangan tujuan hidupnya, 

merasa jauh dengan teman-temannya, serta mengalami kelumpuhan pada 

kesehatan fisik secara menyeluruh. Tekanan demi tekanan yang sering dialami 

biasanya seringkali mengganggu dalam proses pengobatan secara medis maupun 

psikologis pada penderita pasca stroke. Kondisi-kondisi itulah yang dapat 

mengakibatkan turunnya harga diri seseorang (Masyithah, 2012).  

Harga diri merupakan evaluasi individu terhadap diri sendiri secara rendah 

atau tinggi. Penilaian tersebut bisa terlihat dari penghargaan mereka terhadap 

keberadaan, dan keberartian dirinya di tengah-tengah masyarakat. Individu yang 

memiliki harga diri tinggi akan mudah menerima dengan apa adanya dan 

menghargai dirinya sendiri Boeree (2004).  

Penilaian harga diri yang tinggi terhadap diri sendiri merupakan penilaian 

terhadap kondisi diri, menghargai kelebihan potensi yang dimiliki serta dapat 

menerima kekurangan yang ada pada diri sendiri. Dan yang dimaksud dengan 

penilaian diri yang rendah ialah penilaian suka atau tidak suka dengan kondisi diri 
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sendiri, tidak menghargai kelebihan yang dimiliki diri sendiri dengan melihat diri 

sendiri sebagai sesuatu yang selalu kurang (Boeree, 2004, h.321).  

Dalam hal ini, peneliti ingin meneliti perbedaan harga diri pasien pasca 

stroke laki-laki dan perempuan. Peranan laki-laki dan perempuan yang 

dikonstruksi oleh masyarakat baik secara kultural maupun sistemik. Perempuan 

secara kultural dikenal lemah lembut, cantik, dan emosional, sedangkan laki-laki 

dikenal kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan 

dan berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain.  

Hal ini menyebabkan harga diri laki-laki lebih rendah dari perempuan 

ditambah ada perasaan pada pasien pasca stroke yang memiliki kondisi fisik 

lumpuh, kondisi kesehatan fisik dan psikis yang tidak lagi sehat, dan menyebabkan 

laki-laki tidak dapat lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan 

menjalankan peran penting di dalam rumah tangga sebagai pemimpin keluarga 

serta dianggap tidak berdaya.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti ingin mengadakan 

penelitian untuk mengetahui “Apakah ada perbedaan harga diri pasien pasca 

stroke laki-laki dan harga diri pasien pasca stroke perempuan”.  

 

1.2. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah 

mengetahui secara empiris tentang ada tidaknya perbedaan antara harga diri 

pasien pasca stroke laki-laki dan harga diri pasien pasca stroke perempuan.  
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1.3. Manfaat Penelitian  

1.3.1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti 

bagi perkembangan psikologi khususnya psikologi kesehatan, psikologi 

kepribadian dan psikologi perkembangan. Dan dalam hal ini tentang harga diri 

pasien pasca stroke ditinjau dari perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.  

 

1.3.2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan masukan 

yang berarti kaitannya kepada para penderita pasca stroke kaitannya dengan 

harga diri dan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.   

  


