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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Stroke merupakan suatu gangguan neurologis yang harus ditangani dengan 

cepat dan tepat untuk mengurangi komplikasi akibat dari serangan stroke. Menurut 

pendapat Arif Mutaqqin (2008:234), “stroke merupakan kelainan fungsi otak yang 

timbul mendadak disebabkan gangguan peredaran darah otak dan bisa terjadi pada 

siapa saja dan kapan saja”.  

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stroke merupakan penyebab 
kematian ketiga setelah jantung koroner. Selain itu, stroke juga merupakan 
penyebab kecacatan nomor satu di dunia. Lima belas juta orang di dunia 
mengalami stroke setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 5 juta jiwa 
meninggal dunia dan 5 juta jiwa lainnya mengalami cacat total permanen. 
Tekanan darah tinggi sebagai penyebab utama penyebab utama terjadinya 
stroke pada 12,7 juta jiwa di seluruh dunia (American Heart Association, 
2004, ¶ 3, http://www.strokeaha.org diperoleh tanggal 1 Maret 2012). 
 

Data prevalensi (angka kejadian) stroke di Indonesia pada tahun 2007 

sebagai berikut: 

Menurut  riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 terdapat prevalensi 
(angka kejadian) stroke adalah delapan per seribu penduduk atau 0,8 persen. 
Dari total penderita stroke di Indonesia, sekitar 2,5% atau 250.000 jiwa 
meninggal dunia dan siasanya cacat ringan maupun berat. Stroke penyebab 
utama kematian pada semua umur dengan proporsi 15,4% yang artinya 1 dari 
7 orang meninggal karena stroke Penyakit stroke menduduki posisi ketiga 
setelah jantung dan kanker . Menurut Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki) 
tahun 2007, menyebutkan bahwa 63,52 per 100.000 penduduk Indonesia 
berumur 65 tahun diperkirakan terserang stroke. Faktor utama penyebab 
stroke di Indonesia adalah diabetes mellitus, hipertensi, merokok dan obesitas 
normal (Yastroki, 2007, ¶ 5, http://www.medicastore.com/stroke/- 33k 
diperoleh tanggal 1 Maret 2012) 
 

Stroke adalah penyakit yang paling sering menyebabkan kecacatan neurologis 

maupun fungsinya dengan berbagai derajat yang ada seperti hemiplegi, hemiparesis, 
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2 
 

spastisitas, afasia, hilangnya lapang pandang, defisit memori dan perubahan 

kepribadian. Hemiparesis (kelemahan) dan hemiplegia (kelumpuhan) dijumpai pada 

80% pasien stroke (Outy, 2007). Pasien stroke yang mengalami kelumpuhan akan 

mengalami gangguan baik dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari maupun 

mengalami penurunan kualitas hidupnya. Sehingga, tidak jarang pasien stroke yang 

mengalami gangguan mobilisasi (perpindahan) karena kelemahan fisik tersebut 

sehingga hanya mampu berbaring saja tanpa mampu untuk mengubah posisi. 

Stroke terdiri dari tiga stadium, yaitu stadium akut, stadium recovery, dan 

stadium residual (Junaidi, 2006). Pada stadium akut terjadi edema serebri yang 

ditandai dengan abnormalitas dari tonus yaitu flaccid. Sedangkan pada stadium recovery 

terdapat proses perbaikan atau penyembuhan yang sempurna atau mendekati 

sempurna. Pada stadium recovery terdapat perubahan tonus yang abnormal yang 

ditandai dengan peningkatan tonus otot atau spastisitas yang dapat mengakibatkan 

gangguan dalam reaksi tegak (Suyono, 2002).  

Masalah ini dirasakan sangat mengganggu oleh sebagian pasien stroke karena 

dapat mengakibatkan postur tubuh yang buruk akibat adanya spastisitas (Michael, 

2000). Akibat dari postur tubuh yang kurang sejajar dapat mengakibatkan penurunan 

fungsi tubuh pada pasien stroke stadium recovery. Menurut Smeltzer & Bare (2004), 

pemberian positioning di tempat tidur yang benar sangatlah penting karena dapat 

membantu kesejajaran tubuh yang baik. Positioning di tempat tidur merupakan bagian 

dari intervensi positioning neurologic yang merupakan penanganan untuk pasien dengan 

gangguan neurology. Positioning neurologic merupakan salah satu intervensi yang 

berdasarkan pada NIC (Nursing Intervention Classification) dan sudah terstandart secara 

internasional, sehingga positioning neurologic dapat diterapkan di berbagai rumah sakit.  
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Pada pasien stroke stadium recovery, terdapat spastisitas yang terjadi karena 

adanya peningkatan tonus otot yang dapat mengganggu kesejajaran tubuh. Menurut 

Rosiana Pradanasari (2009), spastisitas tidak dapat dihilangkan sepenuhnya akan 

tetapi perlu dikontrol agar tidak berlebihan dan mengganggu gerak fungsional tubuh 

sehingga pemberian positioning yang tepat sebagai antisipasi sudah harus dimulai sejak 

awal pasien memasuki tahap recovery saat pasien masih dalam keadaan flaccid (lumpuh) 

dan diterapkan dalam seluruh aktivitas. Intervensi Positioning neurologic bisa dijadikan 

sebagai posisi antisipasi yang dapat diberikan sebelum spastisitas terjadi. Positioning 

neurologic membantu pasien untuk mengoptimalkan kesejajaran tubuh yang baik saat 

tidur maupun saat duduk. Sehingga, saat pasien berada pada stadium recovery 

diharapkan spastisitas otot dapat diminimalkan dengan menjaga postur tubuh sesuai 

dengan anatomis tubuh. Dengan demikian, perbaikan kesejajaran tubuh dapat 

meningkat. 

Peran perawat sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan kondisi pada 

pasien stroke stadium recovery dalam tahap rehabilitasi. Perawat dapat membantu 

dengan menggunakan intervensi yang sesuai dan dapat menunjang proses pemulihan 

pada pasien stroke stadium recovery. Dengan melibatkan pasien, perawat harus 

memberikan edukasi dan pengarahan tentang pengaruh positioning neurologic terhadap 

kesejajaran tubuh pasien untuk memperbaiki postur tubuh pasien saat pasien masih 

mengalami deformitas (perubahan bentuk) akibat hemiplegi (kelumpuhan pada 

sebagian anggota tubuh) sehingga diharapkan saat spastisitas terjadi kesejajaran tubuh 

tetap baik. Pasien dan perawat dapat bekerjasama dalam proses rehabilitasi pada 

pasien stroke stadium recovery. Diharapkan dengan adanya kerjasama tersebut dapat 

mempercepat proses pemulihan pada pasien stroke, serta kesejajaran tubuh pada 
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pasien stroke stadium recovery dapat meningkat sehingga kecacatan akibat spastisitas 

bisa diminimalisasi. 

Rumah sakit Wava Husada Malang telah memiliki sarana yang lengkap untuk 

pasien stroke karena di sana telah terdapat unit stroke. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan di unit stroke, data rekam medis mencatat jumlah pasien 

stroke yang menjalani rawat inap pada tahun 2011sebanyak 361 pasien meningkat 

dibandingkan tahun 2010 yang hanya terdapat 256 pasien. Rumah sakit Wava Husada 

Malang belum menerapkan NIC (Nursing Intervention Clasiffication) sebagai intervensi 

keperawatan yang utama namun beberapa intervensi yang ada pada positioning 

neurologic sudah dilakukan di rumah sakit tersebut tetapi dengan tujuan yang berbeda 

yaitu untuk mencegah adanya infeksi nosokomial seperti terjadinya Ulcus decubitus. 

Sehingga, diharapkan dengan adanya penelitian tentang positioning neurologic ini dapat 

menjadi masukan bagi rumah sakit Wava Husada Malang untuk dapat diterapkan 

tidak hanya untuk mencegah adanya Ulcus decubitus tetapi juga untuk memaksimalkan 

kesejajaran tubuh pada pasien yang mengalami hemiplegi pada stadium recovery. 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “efektifitas positioning neurologic terhadap peningkatan  kesejajaran 

tubuh pada pasien stroke stadium recovery di Rumah Sakit Wava Husada Malang“. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah : “Bagaimana efektifitas positioning neurologic terhadap peningkatan 

kesejajaran tubuh pada pasien stroke stadium recovery?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui efektifitas positioning neurologic terhadap peningkatan kesejajaran 

tubuh pada pasien stroke stadium recovery. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik pasien stroke stadium recovery yang mengalami 

gangguan kesejajaran tubuh 

2. Mengidentifikasi tingkat kesejajaran tubuh pada pasien stroke stadium recovery 

sebelum diberikan intervensi positioning neurologic  

3. Mengidentifikasi tingkat kesejajaran tubuh pada pasien stroke stadium recovery 

setelah diberikan intervensi positioning neurologic   

4. Mengetahui efektifitas positioning neurologic terhadap peningkatan kesejajaran 

tubuh pada pasien stroke stadium recovery 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Instasi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 

masukan bagi rumah sakit tentang pemberian intervensi positioning neurologic dalam 

menentukan kebijakan yang terkait dengan manajemen mobilisasi pada pasien stroke 

stadium recovery dan diharapkan intervensi keperawatan ini dapat diterapkan di rumah 

sakit tersebut. 

1.4.2 Manfaat Bagi Perawat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan 

informasi bagi perawat tentang positioning neurologic pasien stroke stadium recovery dan 

dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. 
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1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti tentang efektivitas positioning neurologic terhadap pasien stroke 

stadium recovery. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam 

pengembangan keilmuan keperawatan. 

1.4.4 Manfaat Bagi Pasien dan Keluarga 

Untuk menambah pengetahuan dan manfaat bagi pasien dan keluarga, apabila 

menemui kasus dengan gangguan keseimbangan seperti pada pasien stroke stadium 

recovery. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil kajian pustaka, penelitian tentang efektifitas positioning 

neurologic terhadap peningkatan kesejajaran tubuh pada pasien stroke stadium recovery 

belum pernah dilakukan, namun penelitian yang memiliki kemiripan pernah 

dilakukan seperti tercantum sebagai berukut: 

1. Studi yang pernah dilakukan oleh Elizabet K. Carr (1998) berjudul “Positioning of 

Stroke Patient: Evaluation of a Teaching Intervention With Nurses”, menyatakan bahwa 

positioning merupakan strategi untuk mendukung pencegahan terhadap 

komplikasi fisik seperti penghambat reflek inhibitor dari postur tubuh akibat 

stroke. Apabila dilakukan secara konsisten memposisikan pasien stroke diduga 

dapat menghambat reflek inhibitor dan meningkatkan pemulihan fungsional. 

Metode penelitian ini menggunakan kuasi-eksperimen, 38 pasien stroke dan 59 

perawat dengan menggunakan kuisioner tentang pengetahuan perawat 

terminologi yang digunakan untuk menunjukkan postur dan isu yang berkaitan 

dengan bergerak dan posisi pasien stroke. Pengetahuan perawat dan posisi 

pasien digunakan sebagai ukuran utama. 



7 
 

Hasil studi menyatakan bahwa setelah pengajaran formal didapatkan perawat 

pada kelompok perlakuan memiliki skor lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok kontrol pada kuisioner terminologi (P<0,05) dan kuisioner tentang 

bergerak dan posisi (P<0,001). Positioning pasien dalam kelompok eksperimental 

meningkat secara keseluruhan setelah mengajar (P<0,05) dan perbaikan yang 

spesifik pada bagian tubuh yang terkena.  

2. Studi yang dilakukan oleh Maria Astrid (2011) berjudul “efektifitas positioning 

lengan terhadap pencegahan terjadinya kontraktur dan hemiplegic shoulder pain pada 

pasien stroke dengan hemiplegic” menyatakan bahwa tujuan penerapan program 

pengaturan posisi (positioning) lengan untuk pencegahan terjadinya kontraktur 

abduksi bahu dan rotasi eksternal bahu serta hemiplegic shoulder pain pada 

pasien stroke dengan hemiplegia. Metode yang dalam pelaksanaan EBN ini 

menggunakan desain Quasi Experiment pre dan post test design. Jumlah sampel 

pada pelaksanaan EBN ini adalah 15 responden yang dirawat di ruang rawat inap 

yang sesuai dengan kriteria inklusi. Evaluasi dilakukan pada hari pertama dan 

hari terakhir (3 minggu). 

Hasil yang didapatkan sesudah program positioning pada akhir minggu ke-3, 

didapatkan rata-rata skor nilai ROM abduksi bahu berada dalam rentang normal 

yaitu 180o, rata-rata skor nilai ROM rotasi eksternal bahu juga berada dalam 

rentang normal yaitu 900 dan tidak didapatkan adanya keluhan nyeri sendi bahu. 

Terlihat bahwa tidak ditemukan adanya penurunan rentang gerak sendi bahu, 

khususnya ROM abduksi bahu dan rotasi eksternal bahu serta tidak adanya 

keluhan nyeri sendi dari sebelum dan sesudah positioning. Dengan penerapan 

program positioning lengan atas dapat mencegah terjadinya kontraktur abduksi 

eksternal bahu yang ditunjukkan dengan tidak adanya penurunan rentang gerak 
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sendi bahu untuk abduksi dan rotasi eksternal bahu. Selain itu, program 

positioning ini juga dapat mencegah terjadinya nyeri sendi bahu yang sering 

berkembang bersamaan dengan kontraktur. 

 

 


