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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data WHO (World Health Organization) jumlah 

kasus stroke tercatat sebesar tujuh belas juta per tahun di dunia dan 

diantaranya sebanyak tujuh juta kasus kematian yang disebabkan 

oleh penyakit stroke. Negara Indonesia jumlah penderita penyakit 

stroke juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, prevalensi 

penyakit stroke mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 

tujuh persen dan meningkat menjadi 10.9 persen pada tahun 2018. 

Provinsi Jawa Tengah prevalensi kejadian stroke termasuk dalam 

kategori tinggi yaitu 12.3 per 1000 penduduk, stroke ternyata juga 

menjadi penyebab kematian nomor 3 di dunia dan menjadi penyebab 

kasus cacat permanen terbesar di Indonesia (Riskesdas, 2018). 

Stroke merupakan penyakit pembuluh darah otak yang 

mengalami kematian jaringan akibat adanya sumbatan, penyempitan 

pembuluh darah, atau pecahnya pembuluh darah dan berdampak 

pada berkurangnya aliran darah serta oksigen ke otak. Seseorang 

yang mengalami stroke memiliki prevalensi untuk terkena depresi 

pasca- stroke sebesar 20-65 persen, angka ini merupakan prevalensi 

yang cukup tinggi sehingga perlu perhatian secara khusus. 

Umumnya gejala depresi muncul pada seseorang 1 sampai 2 bulan 

setelah mengalami serangan stroke (Ayu, 2012).
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Seseorang yang mengalami penyakit stroke dapat mengubah 

kehidupannya menjadi buruk, hal ini karena setelah beberapa hari 

terkena serangan stroke ia akan mengalami kemunduran secara 

kognitif seperti penurunan kemampuan berbicara, mengingat, 

berpikir, mengontrol gerakan dan merencanakan. Selain itu pasien 

stroke juga mengalami gangguan dalam hubungan sosialnya, karena 

ia tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan di lingkungannya seperti 

sebelum terkena stroke. Perubahan yang dirasakan inilah yang 

dapat menyebabkan pasien merasa tidak berdaya dengan hidupnya 

dan rentan terhadap depresi karena tidak memiliki kemampuan untuk 

beradaptasi (Sari, Safrina, Mawarpury, 2014). 

Faktor penyebab depresi pasca-stroke dapat pula berasal dari 

kejadian serangan stroke yang tiba-tiba sehingga menimbulkan 

kekagetan, ketakutan dan kekhawatiran akan nasib kehidupannya 

dikemudian hari. Pasien stroke akan memiliki kerentanan untuk 

mengalami ketidak seimbangan motorik yang menyebabkan sering 

terjatuh dan bergantung pada orang lain dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Tidak ada dukungan sosial terutama keluarga menjadi 

faktor utama terjadinya depresi pasca-stroke, selain itu juga apabila 

semakin sedikit pasien melakukan kontak dengan lingkungan 

sosialnya maka akan memperparah gangguan depresi yang dialami 

(Santika & Rochman, 2015).  

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya faktor usia saat terkena stroke juga ikut mempengaruhi 
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prevalensi kejadian depresi pasca-stroke, orang yang berusia lanjut 

memiliki resiko untuk terkena depresi pasca-stroke lebih tinggi 

daripada yang bukan berusia lanjut (Hayulita, Ratna, 2014; Munir, 

Alamsyah, Purnamasari, 2016; Noor, Satus, Ratnawati, 2018). 

Pasien pasca stroke dapat didiagnosis mengalami depresi 

menurut DSM-5 apabila memiliki gejala selama 2 minggu berturut-

turut seperti kehilangan ketertarikan melakukan kegiatan yang 

menyenangkan, berat badan turun atau naik secara drastis, 

peningkatan atau penurunan nafsu makan, kesulitan untuk tetap tidur 

atau terus menerus ingin tidur, kehilangan energi walau tidak 

beraktivitas berat, perasaan tidak berharga atau bersalah, 

kemampuan berkonsentrasi kurang, pikiran berulang-ulang tentang 

kematian atau adanya pikiran bunuh diri, agitasi (APA, 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

pada 3 pasien pasca-stroke pada tanggal 8-26 Juni 2020 secara 

home visit, pasien pasca-stroke mengalami kecacatan fisik sehingga 

memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak lagi berharga karena terbiasa 

mandiri kemudian menjadi bergantung kepada orang lain, tidak 

memiliki kehidupan yang menyenangkan, merasa hidupnya tidak lagi 

bisa bermanfaat untuk orang lain, selain itu keyakinan bahwa dirinya 

sedang dihukum. Keyakinan-keyakinan ini lah yang membuat pasien 

pasca-stroke mengalami kecenderungan menarik diri dari 

lingkungan, sulit mengontrol emosi seperti mudah marah, merasa 

sedih dan kecewa atas keadaan yang dialaminya saat ini,  
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memunculkan perasaan menyalahkan diri sendiri, memiliki kognitif 

yang buruk seperti menurunnya kemampuan berpikir, pemahaman 

dan ingatan, sulit berkonsentrasi, tidak memiliki semangat untuk 

melakukan fisioterapi sehingga menghambat proses penyembuhan.  

Meskipun pemberian obat anti depresan dapat menurunkan 

gejala depresi, tetapi belum mampu memberikan kesembuhan klinis 

secara penuh (Santika dan Rochman, 2015). Untuk itu perlu adanya 

tritmen pendamping selain farmakoterapi, salah satunya adalah 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Corey (2009) 

mengatakan bahwa Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

dapat membantu mengurangi beban penderitaan yang dialami 

seseorang dengan cara meningkatkan kesadaran dan kemampuan 

terhadap tujuan yang diinginkan dalam hidupnya. 

Hal ini sesuai dengan dengan kondisi pasien pasca-stroke 

yang belum bisa menerima kondisi pasca-stroke yaitu mengalami 

kecacatan secara fisik yang membuat mereka harus memiliki 

keterbatasan dalam beraktivitas sehari-hari, sehingga timbul 

perasaan di hukum, merasa tidak berharga, tidak memiliki kehidupan 

yang menyenangkan, merasa hidupnya tidak lagi bisa bermanfaat 

untuk orang lain.  

Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) untuk menurunkan depresi dengan cara 

menerima perubahan kondisi pasca-stroke berkaitan dengan cacat 

fisik yang dialami, sehingga pasien mampu merubah fungsi, konteks 



5 
 

 

perilaku dan  pemikiran yang salah dalam memaknai suatu peristiwa. 

Diharapkan setelah mendapatkan intervensi, pasien pasca-stroke 

mampu menjalani kehidupan yang bermakna sesuai dengan nilai 

hidup yang dianutnya dan gejala depresi dapat diturunkan. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) merupakan 

terapi yang menggunakan prinsip menerima dan berkomitmen untuk 

memperbaiki perilaku. Terapi ini dianggap sesuai untuk menangani 

masalah depresi pada partisipan pasca-stroke karena membuat 

seseorang yang mengalami depresi dapat menerima semua 

pengalamanan atau peristiwa tidak menyenangkan bagi dirinya yang 

telah terjadi, sehingga mampu kembali berfungsi dalam menjalani 

aktivitas sehari-hari dengan normal sesuai dengan tujuan hidupnya 

(Hayes, 2005).  

Ada beberapa penelitian relevan yang telah mengkaji lebih 

lanjut bahwa Acceptance and Commitment Therapy (ACT) efektif 

untuk menurunkan gejala depresi pada pasien pasca-stroke 

(Graham, Gillanders, Stuart, Gouick, 2014; Majumdar, Morris, 2018; 

Rauwendoff, Peeters, Bol, Van, 2019). Sampai saat ini, peneliti 

belum mengetahui penelitian Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) untuk menurunkan gejala depresi pada pasien pasca-stroke 

yang diterapkan di Indonesia. Jadi peneliti ingin meneliti apakah 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) dapat menurunkan 

depresi pada pasien pasca-stroke? 
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B. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah 

untuk mengetahui apakah Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) dapat mengurangi gejala depresi pada pasien  pasca-stroke. 

C. Manfaat Penelitian 

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

berbagai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran ilmiah dalam pengembangan bidang ilmu 

psikologi klinis dan kesehatan mental terutama mengenai 

Acceptance and Commitment Therapy dan depresi pada pasien 

pasca-stroke. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Partisipan Penelitian. 

Manfaat bagi partisipan pada penelitian ini adalah dengan 

memberikan pengetahuan baru kepada partisipan mengenai depresi 

pasca-stroke, partisipan dapat mengatasi permasalahan depresi 

yang dialami dengan cara melakukan tindakan yang berkomitmen 

untuk mencapai kesehatan mental yang lebih baik. 

b. Bagi keluarga pasien depresi pasca-stroke: 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih 

pada keluarga tentang depresi pasca-stroke sehingga keluarga 
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mengerti bagaimana cara menangani dan merawat anggota 

keluarganya yang memiliki gangguan depresi pasca-stroke. 

c. Bagi pasien depresi pasca-stroke. 

Bagi pasien depresi pasca-stroke adalah pasien memiliki 

pengetahuan yang lebih tentang penyakitnya, sehingga pasien dapat 

menangani permasalahannya sedini mungkin. 

d. Bagi masyarakat:  

Hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan yang 

lebih bagi masyarakat umum tentang pengaruh Acceptance and 

Commitment Therapy untuk menurunkan depresi pada pasien 

pasca-stroke. 

 

 

 

 

 

 

 


