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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi dan Fisiologi  

1. Sistem Saraf 

Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan mendula spinalis. Secara 

fisiologis sistem saraf pusat ini berfungsi untuk interpretasi, integrasi, 

koordinasi, dan inisiasi berbagai impuls saraf (Irianto, 2012). 

a. Otak 

Otak merupakan organ tubuh paling kompleks. Tidak hanya 

mengatur pikiran, bicara dan emosi, otak juga menjadi pusat kendali 

semua hal, dari fungsi sederhana, seperti detak jantung dan kegiatan 

bernapas, hingga fungsi yang kompleks, seperti dorongan seks, ingatan 

dan suasana hati (Irianto, 2012). 

 

Gambar 2.1 Anatomi dan Fungsi Otak Manusia 

Sumber. http://www.aktivasiotak.com (Hidayat, 2011) 

Otak dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu otak besar 

(cerebrum), otak kecil (Cerebellum), batang otak (Brainstem) (Batticaca, 

2012). 

 

 

http://www.aktivasiotak.com/


10 
 

 
 

1) Otak besar (Cerebrum) 

Otak besar (Cerebrum) adalah bagian terbesar dari otak yang 

terdiri atas dua hemisfer serebri (hemisphere cerebri) dan 

dihubungkan oleh massa substansia alba yang disebut korpus 

kalosum (corpus callosum) dan empat lobus, yaitu lobus frontal 

(terletak di depan sulkus pusat), lobus parietal (terletak dibelakang 

sulkus pusat dan siatas sulkus lateral), lobus oksipital (terletak 

dibawah sulkus parieto oksipital), dan lobus temporal (terletak 

dibawah sulkus lateral (Batticaca, 2012).  

Hemisferium serebri kanan mengatur bagian tubuh sebelah 

kiri, dan hemisfer kiri mengatur bagian tubuh sebelah kanan. 

Konsep fungsional ini disebut pengendalian kontralateral (Price & 

Wilson, 2005) 

2) Otak Kecil (Cerebellum) 

Otak kecil (Cerebellum) merupakan pusat koordinasi untuk 

keseimbangan dan tonus otot melalui suatu mekanisme kompleks 

dan umpan balik juga memungkinkan sistem somatik tubuh untuk 

bergerak secara tepat dan terampil (Irfan, 2012). Fungsi utama 

cerebellum adalah untuk mengatur otot-otot postural tubuh, 

mengkoordinasi penyesuaian secara cepat dan otomatis dengan 

memelihara keseimbangan tubuh serta untuk melakukan program 

akan gerakan-gerakan pada keadaan sadar dan bawah sadar. 

Cerebellum sebagai pusat refleks yang mengoordinasi dan 

memperhalus gerakan otot serta mengubah tonus dan kekuatan 
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kontraksi untuk mempertahankan keseimbangan dan sikap tubuh 

(Muttaqin, 2011). 

3) Batang Otak (Brainstem) 

Batang otak terletak pada fossa anterior. Batang otak terdiri 

atas diensefalon, mensefalon, mid brain, pons, dan medulla 

oblongata yang merupakan tempat berbagai macam pusat vital 

seperti pernapasan, pusat vasomotor, pusat pengatur kegiatan 

jantung, pusat muntah, bersin, dan batuk (Irianto, 2012). 

b. Medula Spinalis 

Medula spinalis  merupakan bagian susunan saraf pusat yang 

terdapat pada kanalis spinalis. Dimulai dari foramen magnum tengkorak 

kebawah sepanjang ± 45 cm sampai setinggi vertebral lumbal 1-2 (yang 

disebut konus medularis) dan dikelilingi serta dilindungi oleh tulang 

vertebra dan maningens (durameter, arakhnoid, piameter) (Irfan, 2012). 

Medula spinalis tersusun dari 33 segmen cervical, 12 segmen 

torakal, 5 segmen lumbal, 5 segmen sakral, dan 5 segmen koksigeus. 

Medula spinalis dikelilingi oleh meningen, dura meter, arakhnoid, dan 

pia meter (Batticaca, 2012). 

2. Vaskularisasi Otak 

Pengaliran darah ke otak dilakukan oleh dua pembuluh arteri utama 

yaitu oleh sepasang arteri karotis interna dan sepasang arteri vertebralis. 

Keempat arteri ini terletak didalam ruang subarkhonoid dan cabang-

cabangnya ber anastomosis pada permukaan inferior otak untuk membentuk 

circulus willisi. Arteri carotis interna, arteri basilaris, arteri cerebri anterior, 



12 
 

 
 

arteri communicans anterior, arteri cerebri posterior da communicans 

posterior dan arteria basilaris ikut membentuk sirkulus ini (Snell, 2007). 

Otak manusia merupakan organ yang paling aktif metabolismenya. 

Meskipun beratnya hanya 2% dari berat badan, tetapi otak menerima 17% 

curah jantung dan memakai 20% oksigen yang diperlukan oleh tubuh manusia 

untuk metabolismenya. Sirkulasi utama tersebut adalah (1) sirkulasi arteri 

serebri anterior yang memberikan suplai pada sebagian besar kortex serebri 

dan massa putih sub kortikal, ganglis basalis dan kapsula interna. (2) 

sirkulasi arteri serebri posterior memebrikan suplai ke korteks oksipital 

serebri, lobus temporalis medialis, thalamus, dan bagian rostral dari 

mesensefalon (otak tengah) (Irfan, 2012). 

3. Sifat Plastisitas Otak 

Menurut Irfan (2012) mengatakan bahwa Plastisitas otak 

(neuroplasticity) adalah kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam 

bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Mekanisme ini termasuk 

perubahan kimia saraf (neuroreceptive), perubahan struktur neuron saraf dan 

organisasi otak. Plastisitas dapat terjadi pada level sinaps, level kortikal dan 

level system. Reorganisasi sistem saraf dapat terjadi dalam beberapa bentuk 

yaitu : 

a. Diaschisis (Neural Shock) 

Diaschisis (neural shock) merupakan suatu keadaan hilangnya 

komunikasi antarneuron yang bersifat sementara atau merupakan 

gangguan laten dari aktivitas neural di dekat area kerusakan.  
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b. Unmasking 

Unmasking merupakan proses yang dapat terjadi seperti 

denervation supersensitivity dan silent synapses recruitment. Dalam 

aktivitas sehari-hari, banyak akson dan sinaps yang tidak aktif atau belum 

terlibat dalam menghasilkan gerak.  

c. Sprounting 

Sprounting merupakan respon neuron daerah yang tidak 

mengalami cedera dari sel-sel yang utuh ke daerah yang denervasi setelah 

cedera. Perbaikan fungsi SSP dapat berlangsung beberapa bulan atau 

tahun setelah cedera dan dapat terjadi secara luas diotak pada daerah 

septal nucleus, hipokampus, dan sistem saraf tepi. 

4. Sistem Informasi Sensoris 

Sistem informasi terdiri atas beberapa antara lain : 

a. Sistem Penglihatan (Visual) 

Sistem penglihatan (Visual) sangat berperan penting dalam sistem 

sensoris. Keseimbangan akan terus berkembang sesuai umur, mata akan 

membantu agar tetap fokus pada titik utama untuk mempertahankan 

keseimbangan, dan sebagai monitor tubuh selama melakukan gerak statik 

atau dinamik. Dengan demikian bahwa visual berperan sebagai kontrol 

jarak terhadap objek dan memberikan sinyal posisi dan gerakan kepala 

sebagai respon pada objek dan lingkungan (Irfan, 2012). 

b. Sistem Keseimbangan (Vestibular) 

Komponen vestibular merupakan sistem sensoris yang berfungsi 

penting dalam keseimbangan, kontrol kepala dan gerak bola mata. 

Reseptor sensoris vestibular berada didalam telinga. Reseptor pada 
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sistem vestibular meliputi kanalis semisirkularis, utrikulus, serta 

sakulus. Mereka meneruskan pesan melalui kedelapan saraf kranialis ke 

nukleus vestibular yang berlokasi dibatang otak. Dengan demikian, maka 

peran vestibular adalah untuk menjaga midline tubuh, posisi dan gerakan 

kepala, kontrol postur dan tonus (Irfan, 2012). 

c. Pengontrol Pergerakan (Taktil) 

Sistem motorik mengontrol suatu neuromuscular yang kompleks 

dari mahluk hidup. Perintah harus dikirimkan ke banyak otot dan 

beberapa persendian ipsilateral dan kontralateral juga harus distabilkan. 

Pengontrolan terhadap pergerakan diperoleh melalui interkoneksi 

fungsional antara komponen-komponen motorik utama dari susunan 

sarag yaitu, traktus kortikospinalis (piramidalis), dan kortikobulbaris, 

ganglia basalis, sistem desenden subkortikal (nukleus ruber, nukleus 

vestibular,sistem pengaktivasi retikular) dan serebelum (Degroot, 1997). 

d. Sistem Proprioseptor 

Informasi proprioseptor disalurkan ke atas melalui medula spinalis 

di kolumna dorsalis. Penyakit-penyakit pada kolumna dorsalis 

menimbulkan ataksia akibat interupsi asupan proprioseptif ke 

serebellum. Terdapat beberapa bukti bahwa informasi proprioseptif 

disalurkan ke daerah kesadaran di kolumna anterolateral medula 

spinalis. Kesadaran akan berbagai bagian tubuh dalam ruang sebagian 

bergantung pada impuls yang datang dari organ-organ indra didalam dan 

sekitar sendi (Muttaqin, 2011). 
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5. Fisiologi Struktur dan Fungsi Gerakan Ekstremitas Atas  

Gelang bahu adalah persendian yang menghubungkan lengan dengan 

badan. Pergelangan ini mempunyai mangkok yang tidak sempurna karena 

bagian belakangnya terbuka dibentuk oleh rangka tulang skapula, klavicula, 

dan humerus (Syaifuddin, 2009). 

Menurut Irianto (2012) mengatakan bahwa sendi merupakan 

hubungan antartulang sehingga tulang mampu digerakkan. Untuk 

mempercepat sendi dan memudahkan pergerakan dibutuhkan beberapa 

komponen penunjang seperti berikut : 

a. Ligamen 

Ligamen merupakan jaringan ikat yang berfungsi mengikat 

bagian luar ujung tulang yang membentuk persendian dan mencegah 

berubahnya posisi tulang (dislokasi). 

b. Kapsul Sendi 

Kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang berfungsi melapisi 

sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. 

Dibagian persendian yang memiliki kapsul sendi terdapat rongga. 

c. Cairan Senovial 

Cairan senovial merupakan cairan pelumas pada ujung-ujung 

tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. 

d. Tulang Rawan Hialin 

Tulang rawan hialin merupakan jaringan tulang rawan yang 

menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. 

e. Tipe Persendian 
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Persendian memiliki bermacam-macam tipe, yang dapat 

dikelompokkan berdasarkan besar dan kecilnya gerakan yang terjadi. 

Tipe persendian tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Diartrosis  

Diartrosis merupakan persendian yang memungkinkan 

terjadinya gerak yang sangat bebas. Berdasarkan arah gerakannya, 

persendian diartrosis dapat dikelompokkan menjadi sendi peluru, 

sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. 

2) Sinartrosis  

Sinartrosis merupakan persendian yang tidak memungkinkan 

adanya pergerakan. Persendian sinartrosis digolongkan menjadi 

dua, yaitu sinartrosis sinkondrosis dan sinartrosis sinfibrosis. 

Adanya persendian memungkinkan gerakan yang bervariasi. Gerak 

yang muncul akibat adanya persendian adalah sebagai berikut (Irianto, 2012). 

a. Fleksi dan Ekstensi 

Fleksi merupakan gerak menekuk atau membengkokkan. Sebaliknya, 

ekstensi merupakan gerak meluruskan, sehingga merupakan kebalikan 

gerak fleksi.  

b. Adduksi dan Abduksi 

Adduksi merupakan gerak mendekati tubuh. Sebaliknya abduksi 

merupakan gerak menjauhi tubuh.  

c. Supinasi dan Pronasi 

Supinasi merupakan gerak menengadahkan tangan, sebaliknya pronasi 

merupakan gerak menelungkupkan tangan. 
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d. Elevasi dan Depresi 

Elevasi merupakan gerak mengangkat, sebaliknya depresi merupakan 

gerak menurunkan.  

e. Inversi dan Eversi 

Inversi merupakan gerak memiringkan (membuka) telapak kaki ke arah 

dalam tubuh, sedangkan eversi merupakan gerak memiringkan telapak 

kaki ke arah luar. 

f. Sirkumduksi  

Sirkumduksi merupakan sebuah gerakan melingkar, kombinasi dari 

gerakan fleksi, abduksi, ekstensi dan adduksi. 

B. Stroke  

1. Definisi Stroke 

   Stroke adalah gangguan fungsi syaraf yang disebabkan oleh gangguan 

aliran darah dalam otak yang dapat timbul secara mendadak dalam beberapa 

detik atau secara cepat dalam beberapa jam dengan gejala-gejala atau tanda-

tanda yang sesuai dengan daerah yang terganggu. Cedera dapat disebabkan 

oleh sumbatan bekuan darah, penyempitan pembuluh darah, sumbatan dan 

penyempitan atau pecahnya pembuluh darah. Semua ini menyebabkan 

kurangnya pasokan darah yang memadai (Wahyudin & W, 2008). 

   Stroke adalah gangguan otak paling destruktif dengan konsekuensi 

berat, termasuk beban psikologis, fisik, dan keuangan yang besar pada pasien, 

keluarga pasien, dan masyarakat (Irfan & Susanti, 2008). Pasien stroke yang 

megalami kelemahan pada satu sisi anggota tubuh disebabkan oleh karena 

penurunan tonus otot, sehingga tidak mampu menggerakkan tubuhnya 

(imobilisasi). Immobilisasi yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat, 
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akan menimbulkan komplikasi berupa abnormalitas tonus, orthostatic 

hypotension, deep vein thrombosis dan kontraktur (Lewis, 2007). Atropi otot 

karena kurangnya aktivitas dapat terjadi hanya dalam waktu kurang dari satu 

bulan setelah terjadinya serangan stroke (Murtaqib, 2013).  

Menurut Aras (2003) dalam Patandianan (2014) mengatakaan bahwa 

Hemiparese adalah kelemahan separuh badan dimana lengan dan tungkai sesisi 

lumpuh sama beratnya ataupun tungkai sesisi lebih lumpuh dari lengan ataupun 

sebaliknya. Hemiparese disebabkan oleh aliran darah di otak mengalami 

gangguan yang disebut stroke, secara spesifik yaitu adanya Cerebro Vascular 

Accident (CVA)”, yakni serangan mendadak berupa gangguan suplai darah 

pada sebagian otak dapat berwujud berupa gangguan suplai darah pada 

sebagian otak dapat berwujud berupa 10 pengurangan peredaran darah karena 

pembuluh darah tersumbat (iskemik) atau perdarahan karena pecahnya 

pembuluh darah (haemorhagic) sehingga sel-sel otak setempat mati atau tidak 

berfungsi sementara dan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan kematian 

penderita secara tiba-tiba. 

3. Etiologi 

Angka kejadian hemiparase semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya angka kejadian stroke. Jumlah penderita stroke cenderung 

meningkat setiap tahun, bukan hanya menyerang penduduk usia tua, tetapi juga 

dialami oleh mereka yang berusia muda dan produktif (Rohimah, 2014). 

Pasien stroke dengan hemiparese akan mengalami keterbatasan 

mobilisasi. Klien yang mengalami keterbatasan dalam mobilisasi akan 

mengalami keterbatasan beberapa atau semua rentang gerak dengan mandiri. 

Rentang gerak merupakan jumlah maksimum gerakan yang mungkin 
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dilakukan sendi pada salah satu dari tiga potongan tubuh, yaitu sagital, frontal 

dan transversal (Potter & Perry, 2006). 

a. Faktor-faktor resiko terjadinya stroke 

Menurut Aras (2003) dalam Llake (2014) mengatakan bahwa 

faktor-faktor resiko terkena stroke yang di kenal selama ini ada dua yaitu 

faktor mayor dan minor. 

b. Faktor resiko mayor (yang kuat) meliputi : Tekanan darah tinggi, 

penyakit Jantung Koroner, Diabetes melitus,Polisitemia.  

c. Faktor resiko minor ( yang lemah) meliputi : Kadar lemak yang tinggi 

dalam darah ( Aterosklerosis) Hematokrit tinggi, Kebiasan merokok, 

Kegemukan, kadar Asam urat tinggi, kurang olah raga , dan 

Fibrinogen tinggi.  

d. Faktor Resiko yang tidak dapat dikendalikan adalah :  

1) Jenis Kelamin  

2) Ras atau suku  

3) Umur  

4) Keturunan stroke dalam keluarga 

5) Geografi  

e. Faktor resiko yang dapat dikendalikan : 

1) Hipertensi  

2) Penyakit jantung 

3) Diabetes 

4) Kadar kolesterol darah 

5) Merokok 

6) Alkohol berlebih 
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7) Obat-obatan terlarang 

8) Cedera kepala dan leher 

9) Infeksi 

b. Stadium Stroke 

Menurut Aras (2003) dalam Llake (2014) mengatakan bahwa 

stadium Stroke terbagi menjadi fase akut, fase subakut, dan fase kronis. 

a. Fase akut ( setelah stroke 2 minggu)  

1) Lumpuh separuh badan,terutama lengan dan tungkai sering 

disertai mulut merot sesisih atau berseblahan dengan tubuh yang 

lumpuh.  

2) Ketegangan tonus otot yang lumpuh menurun atau hilang.  

3) Gangguan aktifitas seharian dalam hal makan , minum, kamar 

mandi, berpakain, memelihara diri dan seks.  

4) Gangguan mental dan intelegensi ( depresi dan pelupa) sangat 

dominan.  

b. Fase perbaikan atau sub akut ( minggu ke 2 sampai ke 6 )  

1) Keadaan kurang lebih tersebut diatas kecuali tonus otot 

berangsur-angsur pulih atau mulai muncul  

2) Keseimbangan angkat pantat, duduk berdiri dan berjalan 

berangsur muncul, aktifitas makan, minum, kamar mandi, 

berpakaian, memelihara diri mulai muncul perlahan.  

3) Pelan –pelan mulai dapat bicara dan mengerti apa yang di 

ungkapkan orang lain , emosi labil dan pelupa.  

c. Fase kronik ( setelah 8 bulan keatas)  

1) Tonus otot sangat tinggi di kenal dengan spastik.  
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2) Keseimbangan angkat pantat , duduk berdiri dan bergerak 

mengalami kemajuan  

3) Aktifitas komunikasi sedikit mengalami kemajuan kecuali yang 

mengena otak kanan biasanya afasia ( gangguan bicara)  

4) Kontraktur otot, kaku sendi dan nyeri bahu sehingga dapat 

aktifitas keseharian, emosi labil kadang apatis berangsur muncul. 

4. Patofisiologi 

 Otak dapat berfungsi dengan baik, jika aliran darah yang menuju otak 

tidak mengalami hambatan. Tingginya kebutuhan otak akan oksigen dan nutrisi 

menunjukkan bahwa organ ini lebih sensitif dibandingkan dengan organ yang 

lainnya. Jika persendian pada oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh sel-sel 

darah dan plasma darah terhalang oleh suatu bekuan darah atau terjadi 

trombosis dalam pembuluh darah yang menyuplai otak, sehingga akan terjadi 

stroke yang dapat mengakibatkan kematian sel atau jaringan otak yang telah di 

suplai (Junaidi, 2007). 

Setiap kondisi yang menyebabkan perubahan perfusi darah pada otak 

akan menyebabkan keadaan hipoksia yang berlangsung lama dapat 

menyebabkan iskemik otak. Iskemik yang terjadi dalam waktu yang singkat 

kurang dari 10-15 menit dapat menyebabkan defisit sementara dan bukan 

defisit permanen. Sedangkan iskemik yang terjadi dalam waktu lama dapat 

menyebabkan sel mati permanen dan mengakibatkan infark pada otak. Setiap 

defisit fokal permanen akan bergantung pada daerah otak mana yang terkena. 

Daerah otak yang terkena akan menggambarkan pembuluh darah otak yang 

terkena. Pembuluh darah yang paling sering mengalami iskemik adalah arteri 

serebral tengah dan arteri karotis interna (Batticaca, 2012). 
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5. Klasifikasi Stroke 

a. Stroke Iskemik (Infark Serebri) 

Hampir 85% stroke disebabkan oleh sumbatan bekuan darah, 

penyempitan sebuah arteri atau beberapa arteri yang mengarah ke otak, 

atau embolus (kotoran) yang terlepas dari jantung atau arteri ekstrakranial 

(arteri yang berada diluar tengkorak) yang menyebabkan sumbatan di satu 

atau beberapa arteri intrakrani (arteri yang berada di dalam tengkorak) 

(Wahyuddin & W, 2008).  

Menurut Irfan (2012) mengatakan bahwa berdasarkan 

klasifikasinya stroke iskemic terbagi menjadi beberapa antara lain : 

1) Klasifikasi stroke menurut defisit neurologisnya 

a) Transient Ischemic Attack (TIA) 

Transient Ischemic Attack (TIA) merupakan gangguan 

pembuluh darah otak yang menyebabkan timbulnya deficit 

neurologis akut yang berlangsung kurang dari 24 jam. Stroke ini 

tidak akan meninggalkan gejala sisa sehingga pasien tidak terlihat 

pernah mengalami serangan stroke.  

b) Reversible Ischemic Neurological Deficit (RIND) 

Kondisi Reversible Ischemic Neurological Deficit (RIND) 

hampir sama dengan Transient Ischemic Attack (TIA), hanya saja 

berlangsung lebih lama, maksimal 1 minggu (7 hari). Reversible 

Ischemic Neurological Deficit (RIND) juga tidak meninggalkan 

gejala sisa. 

c) Complete Stroke 
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Complete stroke merupakan gangguan pembuluh darah 

otak yang menyebabkan deficit neurologist akut yang 

berlangsung lebih dari 24 jam. Stroke ini akan meninggalkan 

gejala sisa. 

d) Stroke in Evolution (Progresive Stroke) 

Stroke ini merupakan jenis yang terberat dan sulit 

ditentukan prognosanya. Hal ini disebabkan kondisi pasien yang 

cenderung labil, berubah-ubah, dan dapat mengarah ke kondisi 

yang lebih buruk. 

2) Klasifikasi stroke berdasarkan klinis 

Berdasarkan status klinisnya, maka stroke dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a) Lacunar Syndromes (LACS) 

Terjadinya penyumbatan tunggal pada lubang arteri 

sehingga menyebabkan area terbatas akibat infark yang disebut 

dengan lacune.  Istilah lacune adalah salah satu yang patologis 

dan akan tetapi terdapat beberapa kasus di literatur yang memiliki 

korelasi patologi dengan klinik oradiologikal. 

b) Posterior Circulation Syndromes (POCS) 

Menyebabkan kelumpuhan bagian saraf cranial ipsilateral 

(tunggal maupun majemuk) dengan kontralateral defisit sensorik 

maupun motorik. Posterior Circulation Syndromes (POCS) 

merupakan gangguan fungsi pada tingkatan kortikal yang lebih 

tinggi atau sepanjang yang dapat dikategotikan sebagai Posterior 

Circulation Syndromes (POCS). 
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b. Stroke Hemoragik 

Stroke hemoragik disebabkan oleh perdarahan kedalam jaringan 

otak (disebut hemoragia intraserebrum atau hematom intraserebrum) atau 

ke dalam ruang subaraknoid yaitu ruang sempit antara permukaan otak 

dan lapisan jaringan yang menutupi otak (disebut hemoragia subaraknois). 

Perdarahan dari sebuah arteri intrakranium biasanya disebabkan oleh 

aneurisma (arteri yang melebar) yang pecah atau karena suatu penyakit. 

Pecahnya aneurisma merupakan penyebab tersering perdarahan 

subaraknoid. Pada perdarahan subaraknoid, darah didorong ke ruang 

subaraknoid yang mengelilingi otak. Kadang satu-satunya gejala 

perdarahan subaraknoid adalah nyeri kepala, tetapi jika diabaikan gejala 

ini dapat berakibat fatal. Nyeri kepala ini sering disertai oleh muntah, kaku 

leher, atau kehilangan kesadaran sementara (Irfan, 2012). 

6. Tanda dan Gejala Klinis Stroke 

Menurut Widjaja (2008) dalam Llake (2014) mengatakan bahwa 

mengenali tanda dan gejala pada stroke sangat penting untuk memastikan agar 

penderita mendapatkan perawatan lebih cepat dan tepat, sekaligus menghindari 

kefatalan yang dapat terjadi. Tanda dan gejala pada penderita stroke sangat 

bervariasi dari yang ringan sampai terjadi penurunan kesadaran. Berikut adalah 

tanda dan gejala yang ditimbulan : 

a. Sakit kepala hebat tanpa sebab yang jelas 

b. Merasa lemas, mati rasa (baal) atau kesemutan pada wajah, lengan 

maupun tungkai, terutama pada satu sisi tubuh saja yaitu kiri ataupun 

kanan 
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c. Kesulitan dalam berjalan, pusing, serta kehilangan keseimbangan dan 

koordinasi gerak 

d. Kesulitan atau ketidakmampuan dalam berbicara atau mengerti sesuatu. 

e. Gangguan penglihatan seperti pandangan kabur pada salah satu atau kedua 

mata 

f. Perubahan kepribadian atau terjadi kebingungan 

g. Kesulitan menggerakkan otot seperti mengunyah, menggerakkan tangan 

ataupun kaki 

h. Tidak dapat mengontrol buang air besar atau buang air kecil (incontinensia 

urine) 

i. Hilangnya kesadaran (pingsan). 

7. Gangguan Fungsi Akibat Stroke 

Menurut Wirawan (2009) mengatakan bahwa dalam rehabilitasi 

medis, istilah fungsi merujuk pada kemampuan atau keterampilan seseorang 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari, aktivitas hiburan atau hobi, pekerjaan, 

interaksi sosial dan perilaku lain yang dibutuhkan. Aktivitas sehari-hari yang 

perlu dinilai adalah kemampuan dasar dalam melakukan aktivitas perawatan 

diri sendiri, yaitu makan, minum, mandi, barpakaian, berhias, menggunakan 

toilet, kontrol buang air kecil dan besar, berpindah tempat (transfer), mobilitas 

jalan, didefinisikan sebagai kerusakan atau proses abnormal yang terjadi 

didalam organ atau sistem organ tubuh. Gangguan-gangguan tersebut antara 

lain : 

a. Impairment (gangguan organ atau fungsi organ) 

Impairment merupakan akibat langsung dari patologi, didefinisikan 

sebagai hilang atau terganggunya struktur atau fungsi anatomis, fisiologis, 
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atau psikologis tubuh. Contoh impairment adalah hemiparesis, afasia, 

disartria, disfagia, depresi dan lain sebagainya. 

b. Disability (ketidakmampuan) 

Disability didefinisikan sebagai keterbatasan atau hilangnya 

kemampuan untuk melakukan aktivitas yang umum dapat dilakukan oleh 

orang lain yang normal karena impairment yang dideritanya. Contoh 

disability  adalah ketidakmampuan berjalan (akibat hemiparese), 

ketidakmampuan berkomunikasi (akibat afasia, disatria) atau 

ketidakmampuan melakukan perawatan diri sendiri seperti berpakaian 

(akibat hemiparese, gangguan kognitif, gangguan sensoris dan lain-lain). 

c. Handicap (keterbatasan dalam peran) 

Handicap atau kecacatan merupakan suatu konsekuensi sosial dari 

penyakit, didefinisikan sebagai terganggu atau terbatasnya kemampuan 

aktualisasi diri dan untuk berperan secara sosial, budaya, ekonomi dalam 

keluarga dan lingkungan bagi individual tertentu akibat impairment dan 

disability yang dideritanya. Contoh handicap adalah ketidakmampuan 

berperan sebagai ayah bermain dengan anaknya (karena hemiparese yang 

menyebabkannya sulit bergerak atau berjalan), tidak dapat bekerja (karena 

kesulitan berjalan ketempat kerja, melakukan pekerjaan sebelumnya) dan 

lain sebagainya. 

8. Epidemiologi  

Menurut Yayasan Stroke Indonesia terdapat kecenderungan 

meningkatnya jumlah penyandang stroke di Indonesia dalam dasawarsa 

terakhir. Berdasarkan data dilapangan, angka kejadian stroke meningkat secara 

deramatis seiring usia. Setiap penambahan usia 10 tahun sejak usia 35 tahun, 
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resiko stroke meningkat dua kali lipat. Sekitar lima persen orang berusia di atas 

65 tahun pernah mengalami setidaknya satu kali stroke. Berdasarkan data 

prevalensi hipertensi sebagai faktor resiko utama yang makin meningkat di 

Indonesia adalah sekitar 95%, maka para ahli epidemiologi meramalkan bahwa 

saat ini dan masa yang akan datang sekitar 12 juta penduduk Indonesia yang 

berumur diatas 35 tahun mempunyai potensi terkena stroke (Sikawin, Mulyadi 

& Palandeng, 2013). 

9. Komplikasi  

Menurut Suyono (1992) dalam Hernawati (2009) menyatakan bahwa 

komplikasi yang akan timbul apabila penderita stroke tidak mendapatkan 

penanganan yang baik. Komplikasi yang dapat ditimbulkan adalah : 

a. Abnormal tonus 

Abnormal tonus secara postural dapat mengakibatkan spastisitas 

serta dapat mengganggu gerak dan menghambat terjadinya keseimbangan. 

b. Deep vein trombosis  

Deep vein trombosis akibat tirah baring yang lama, memungkinkan 

trombus dapat terbentuk pada pembuluh darah balik pada bagian yang lesi. 

Hal ini dapat menyebabkan oedem pada tungkai bawah. 

c. Orthostatic hypotension 

Orthostatic hypotension  dapat terjadi akibat kelainan barometer 

pada batang otak. Penurunan tekanan darah pada otak dapat 

mengakibatkan otak kekurangan darah. 
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d. Kontraktur 

Kontraktur terjadi karena adanya pola sinergis dan spastisitas. 

Apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama akan dapat 

menyebabkan otot-otot mengecil dan memendek. 

C. Kemampuan Gerak Fungsional (ADL) 

1. Definisi Activity Daily Living (ADL) 

Activity Daily Living (ADL) merupakan pengukuran kemampuan 

seseorang dalam melakukan aktivitas mandiri. Penentuan secara fungsional 

dapat menidentifikasi kemampuan dan keterbatasan dalam memudahkan 

pemilihan intervensi yang terapat (Maryam, 2007). 

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Activity Daily Living (ADL) 

Menurut Hardywinoto dan Setiabhudi (2007) mengatakan bahwa 

kemauan dan kemampuan dalam melakukan Activity Daily Living (ADL) 

tergantung dalam beberapa faktor antara lain : 

a. Umur dan Status Perkembangan 

b. Fungsi Kognitif 

c. Fungsi Psikososial 

d. Tingkat Stres 

e. Ritme Biologi 

f. Status Mental 

Menurut Vitahealth (2003) dalam Llake (2014) mengatakan bahwa 

ada tujuh kebutuhan dasar manusia, yaitu makan, reproduksi, kenyamanan 

tubuh, keamanan, kebutuhan makan dan bertumbuh dari kebutuhan dasar 

tersebut muncul dan berkembang kebutuhan-kebutuhan lainnya. Akibat dari 
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stroke, kontrol dari supra spinal akan terputus, sehingga menimbulkan 

keadaan sebagai berikut : 

a. Tonus yang tidak normal pada anggota gerak sisi yang terkena dalam 48 

jam pertama setelah serangan stroke, anggota gerak yang terkena (sisi 

kontralateral dari area lesi) akan menjadi flaccid, selanjutnya hingga 38 

hari pertama akan muncul spastisitas kearah gerak pola sinergis fleksi 

yang disusul kemudian dengan pola sinergis ekstensi 

b. Problem yang sering terjadi pada penderita post stroke umumnya adalah: 

1) Pada lengan dan tangan, hilang atau berkurangnya kontrol motorik 

lengan dan tangan 

2) Spastisitas pada lengan, gerakan skapula yang buruk, gelang bahu 

yang menetap pada posisi depresi, fleksi elbow yang berlebihan, 

rotasi internal bahu dan pronasi lengan bawah, pergelangan tangan 

ekstensi. 

3) Tangan kesulitan untuk memegang dengan pergelangan tangan, 

sehingga penderita mengalami kesulitan memegang gelas dan alat 

makan ataupun memasukkan makanan kedalam mulutnya. 

4) Sikap penderita terhadap lengan dan tangannya, yaitu kebiasaan 

memposisikan lengan dan tangan pada posisi yang salah atau 

memendek, sehingga terjadi perubahan atau pemendekan jaringan 

lunak, pada sendi bahu, siku, pergelangan tangan, ibu jari dan jari-

jari.  

c. Penderita stroke pada posisi duduk tidak dapat menjaga keseimbangan 

tubuhnya, cenderung untuk mempertahankan posisi duduk dengan based 

support yang lebih luas (jarak antara kedua kaki pada saat menumpuh 
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berat badan), pasien akan miring ke depan atau kebelakang pada saat 

berusaha shifting kearah samping. 

d. Pada fase akud penderita post stroke gangguan pada Brainstem (batang 

otak) merupakan jalur terakhir dari otak yang menghubungkannya 

dengan medulla spinalis. 

e. Gangguan berjalan dan naik turun tangga pada penderita post stroke 

karena penderita tidak mampu untuk mempertahankan keseimbangan 

pada arah anteroposterior dan sering terjatuh karena keseimbangan yang 

tidak tercapai. 

3. Alat Ukur Activity Daily Living (ADL) 

Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pelaksanaan fisioterapi, maka perlu dilakukan evaluasi program 

menggunakan instrument evaluasi kapasitas fungsional. Salah satu cara untuk 

menilai aktivitas fungsional pada penderita post stroke adalah dengan 

menggunakan Chedoke Arm and Hand Activity Inventory Score (CAHAI) 

(Irfan, 2012). 
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Tabel 2.1 Chedoke Arm and Hand Activity Inventory Score (CAHAI) 

  

CAHAI-7 Version 

      

Name:  Date:      

  Activity Scale     

1.  total assist (weak U/L < 25%) 5. supervision     

2.  maximal assist (weak U/L = 25-

49%) 6. modified independence (device) 

3.  moderate assist (weak U/L = 50-

74%) 7. complete independence (timely, safely) 

4. minimal assist (weak U/L > 75%)       

   Affected Limb:  Score 

1. Open jar of coffee 

 

holds jar holds lid 

   

    

        

2. Call 911 

 

holds receiver dials phone 

   

    

    

        

3. Draw a line with a ruler 

 

holds ruler holds pen 

   

    

        

4. Pour a glass of water 

 

holds glass holds pitcher 

   

    
        

5. Wring out washcloth 

      

      
        

        

6. Do up five buttons 

      

      

        

7. Dry back with towel 

 
reachs for towel 

grasps towel 

end 

   

    

        

 

Total Score 

    

      /49 

 

 



32 
 

 
 

D. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)  

1. Definisi Prorioceptive Neuromuscular Facilitation  

Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) adalah teknik 

peregangan yang bertujuan untuk meningkatkan elastisitas otot dan telah 

terbukti memiliki efek positif pada gerakan aktif dan pasif (Hindle, 2012). 

 Menurut Wahyudin (2008) mengatakan bahwa teknik Prorioceptive 

Neuromuscular Facilitation (PNF) pada hakikatnya memberikan rangsangan 

pada proprioseptor untuk meningkatkan kebutuhan dari mekanisme 

neuromuskular, sehingga diperoleh respon yang mudah. Sistem mekanisme 

neuromuscular mempersiapkan suatu gerakan dalam memberikan respon 

terhadap kebutuhan aktivitas. Dengan demikian maka neuromuscular 

fasilitation dapat diartikan sebagai memberikan rangsangan pada 

proprioseptor untuk meningkatkan kebutuhan dari mekanisme 

neuromuskular, sehingga diperoleh respon yang mudah proses dimana respon 

mekanisme neuromuscular dibuat mudah atau lebih mudah. Prorioceptive 

Neuromuscular Facilitation (PNF) bertujuan untuk memperoleh kuantitas 

maksimal dari aktivitas yang dapat dicapai pada setiap usaha volunter dan 

untuk memperoleh pengulangan aktivitas yang maksimal untuk memudahkan 

timbulnya respon.  

2. Dasar-dasar tehnik Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) :  

a. Pattern of Facilitation (pola untuk mem-permudah respon)  

Pada dasar teknik ini digunakan patern dalam suatu gerakan. Pola 

gerakan yang digunakan adalah spiral dan diagonal yang sangat erat 

hubungannya dengan gerakan yang berfungsi secara normal. Setiap 

pattern gerak mempunyai tiga komonen gerak masing-masing dua 
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komponen gerak angulasi dan satu komponen gerak rotasi. Setiap pattern 

gerak diberi nama sesuai dengan gerakan yang terjadi pada sendi yang 

proksimal pada seluruh gerakan, misalnya fleksi, adduksi, eksternal 

rotasi lengan. Gerakan sendi distal mengikuti arah gerakan sendi 

proksimal, sedangkan sendi yang ditengah dapat bergerak pada dua arah.  

Pola propioceptor neuromuscular facilitation (PNF) pada anggota gerak 

atas:  

1)   Fleksi, adduksi, eksternal rotasi (dengan siku fleksi , lurus dan   

ekstensi)  

2)   Ekstensi, abduksi, internal rotasi (dengan siku fleksi, lurus dan 

ekstensi)  

3)   Fleksi, abduksi, eksternal rotasi (dengan siku fleksi, lurus dan  

ekstensi)  

4)    Ekstensi, adduksi, internal rotasi (dengan siku fleksi, lurus dan 

ekstensi)  

b.    Optimal resistance  

Optimal resistance adalah tahanan besar yang disesuaikan 

dengan kondisi pasien dan diberikan kepada otot yang sedang 

berkontraksi. Dalam tehnik propioceptor neuromuscular facilitation 

(PNF), optimal resistance diberikan dengan tangan pada semua gerakan 

dan ditahan terus-menerus selama gerakan terjadi. 

Optimal resistance digunakan dalan semua tehnik propioceptor 

neuromuscular facilitation (PNF) untuk:  

1)   Meningkatkan daya penerimaan rang-sang  

2)   Meningkatkan kekuatan otot  
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3)   Meningkatkan daya tahan otot  

4)   Memperoleh rileksasi otot yang telah berkontraksi  

5)   Memperkembang koordinasi 

c.  Manual Contact  

Manual contact dapat memberikan fasilitasi terhadap kebutuhan 

aktivitas dengan ada-nya sentuhan tangan dan akan merangsang 

eksoreseptor. Yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam memberikan 

manual contact harus bertujuan, terarah dan enak atau nyaman. 

d. Traction and Approximation (Tarikan dan penekanan)  

Traksi dan penekanan sangat efektif untuk merangsang 

proprioceptif yang berasal dari struktur persendian  

1)   Traksi  

Dilakukan bersama sama dengan manual kontact dapat 

memberikan penarikan selama gerakan terjadi. Penarikan ini 

diberikan terutama pada gerakan fleksi dan kebanyakan pada 

ekstremitas superior.  

2) Aproksimasi (penekanan)  

Penekanan pada persendian dapat merangsang suatu posisi 

dari anggota gerak dalam menahan berat tubuh. Oleh karena itu 

penekanan seharusnya idealnya diberikan pada gerakan-gerakan 

ekstensi terutama pada ekstremitas inferior (Wahyudin, 2008). 

e. Verbal stimulatif (Aba-aba)  

Suara aba-aba yang diberikan harus merupakan ”verbal 

stimulatif” (rangsangan perintah) sehingga dapat merangsang usaha 

pasien untuk membentuk suatu gerakan. Aba-aba harus disingkat, 
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sederhana dan tegas, mudah dipahami oleh pasien dan disesuaikan 

dengan umur dan keadaan atau  kondisi pasien. 

f. Visual Feed Back (pandangan balik pasien) 

Dengan bantuan visual contact pasien dapat mengikuti, 

mengontrol dan jika memungkinkan mengoreksi sikap dan gerakan. 

Kontak visual antara pasien dan terapis juga sangat penting. 

g. Body Posision and Body Mechanics 

Terapis berdiri pada groove dan menghadap ke pasien sehingga 

memungkinkan selalu kontak mata dengan pasien yang selalu 

diperhatikan terapis. Pikirkan juga tubuh sendiri dan dalam memberikan 

tahanan hendak menggunakan lengan-lengan lururs. Gunakan tubuh dan 

otot-otot tungkai yang kuat.  

h. Irradiasi 

irradiasi atau overflow adalah luapan impuls-impuls syaraf 

sehingga menyebabkan respon yang lebih tinggi atau kuat. Untuk 

mendapakan overflow secara maksimal digunakan tahapan optimal dan 

dilakukan dalam pola-pola gerakan. 

i. Reinforcement (penguatan tulang) 

Merupakan pengaruh respon suatu bagian tubuh kebagian tubuh 

yang lain. 

 Menurut Wahyuddin (2008) mengatakan bahwa teknik pelaksanaan 

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) terdiri dari : 

a. Timing for emphasis  

Timing for emphasis didasarkan atas peng-gunaan kelompok otot 

yang kuat untuk memperkuat otot-otot yang lemah dan tidak efektif. 
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Pemakaian timing for emphasis adalah dengan memberikan maksimal 

kontraksi pada kelompok otot yang kuat untuk memperkuat kelompok 

otot yang lemah. Timing for emphasis berarti menggunakan kontraksi 

kelompok otot tertentu dan komponen-komponen tertentu diulang-ulang 

pada setiap bagian ROM untuk memperoleh reaksi saling memperkuat 

dari kelompok otot yang kuat kepada kelompok otot yang lemah untuk 

memperoleh kekuatan otot dan memperbaiki keseimbangannya.  

b. Repeated contraction (repetisi kontraksi )  

Repeated contraction adalah pengulangan aktivitas dengan 

melawan tahanan dan ditujukan untuk meningkatkan kekuatan dan daya 

tahan otot. Pemakaian Repeated contraction adalah dengan 

menggunakan timing for emphasis untuk memperoleh kontraksi isotonik 

yang maksimal yang digunakan sebagai penguat kelompok otot tersebut 

kemudian ditahan sehingga timbul kontraksi isometrik dengan melawan 

tahanan optimal. Teknik ini digunakan untuk koreksi terhadap 

keseimbangan dan rileksasi kelompok otot-otot antagonis dan untuk 

memperoleh peningkatan ROM dalam kondisi kekakuan sendi.  

c. Slow reversal  

Tehnik ini didasarkan atas teknik ”Sherrington” yaitu adanya 

induksi secara beruntun, dimana setelah sistem refleks kelompok otot 

tertentu tepancing maka hal ini akan dapat menambah eksitabilitas sistem 

refleks kelompok antagonisnya. Prinsip ini menggunakan gerakan 

voluntary dan bekerjasama dengan kelompok antagonis dalam 

membentuk suatu gerakan. Kontraksi kelompok otot-otot agonis yang 

kuat atau pattern yang kuat digunakan sebagai proprioseptif untuk 
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merangsang kelompok otot antagonis yang lemah atau pattern yang 

lemah. Pemakaian slow reversal adalah dengan memberikan tahanan 

optimal pada gerakan kelompok agonis kemudian diikuti dengan cepat 

tanpa adanya rileksasi dengan gerakan yang berlawanan (gerakan 

kelompok antagonis) dengan tahanan optimal. Efek dan pengguanaan 

slow reversal adalah mempermudah kontraksi kelompok otot-otot 

antagonis dengan memberikan tahanan optiimal pada kelompok otot 

agonis pada saat berkontraksi dan langsung diikuti kontraksi otot 

antagonis tersebut dengan melawan tahanan yang sama.  

d. Rhytmical stabilisation  

Dalam tehnik ini digunakan kontraksi otot-otot antagonis secara 

isometrik dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas 

sendi. Stabilitas sendi dipertahankan dengan adanya kokontraksi 

kelompok otot antagonis melawan resisten. Sebuah gerakan pada saat 

melakukan fungsi prehension akan baik apabila stabilisasi pada elbow 

dan shoulder juga baik. Pasien disuruh menahan saat fisioterapis 

memberikan optimal resisten yang berubah secara teratur dari satu arah 

kearah lain. Disini komponen gerakan rotasi sangat penting untuk 

mengunci sendi.  

Efek dan penggunaannya adalah dengan adanya kokontraksi otot 

otot antagonis yang melawan optimal resisten akan membentuk atau 

meningkatkan eksitasi respon dari otot-otot sehingga mempemudah 

peningkatan kekuatan otot, sirkulasi sekitar sendi lebih lancar. 
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e. Hold relax  

Tehnik ini merupakan teknik rileksasi yang digunakan untuk 

memperoleh waktu pemanjangan dari kelompok otot-otot yang 

berkontraksi sebagai antagonis terhadap suatu gerakan yang mengalami 

keterbatasn ROM. Pemakaian hold relax dengan melakukan gerakan 

sampai pada limit ROM tertentu dan melawan tahanan fisioterapis, pada 

akhir limitasi gerak maka tahanan diubah pada posisi antagonisnya dan 

pasien disuruh menahan tahanan oleh fisioterapis kearah kelompok 

antagonisnya. Efek dan penggunaan dengan adanya kontraksi isometrik 

pada kelompok otot antagonis maka hal ini akan mempermudah 

pembentukan aktivitas kelompok antagonis tersebut.  

Penelitian Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) terhadap 

peningkatan kemampuan fungsional sebelumnya telah dilakukan dalam penelitian 

Llake pada tahun 2014 dengan judul Hubungan Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation (PNF) Arm Exercise Terhadap Kontrol Activity Daily Living (ADL) 

Lengan Pada Penderita Post Stroke. Penelitian tersebut dilakukan di Kab. Maros 

Kota Makassar dengan jumlah sampel sebanyak 15 orang dengan nilai rerata pre 

test Indeks ADL sebesar 13,40 ± 2,613, nilai rerata post test Indeks ADL sebesar 

26,40 ± 0,828dan nilai rerata selisih Indeks ADL sebesar 13,00 ± 2,777. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian Proprioceptor Neuromuscular Fascilitation 

(PNF) dapat memberikan peningkatan kontrol ADL lengan pada penderita 

hemiparese post stroke dengan rata-rata peningkatan sebesar 13,00. 
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F. ROM EXERCISE 

1. Definisi Range Of Motion Exercise 

Range Of Motion (ROM) Exercise adalah latihan yang dilakukan untuk 

mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan 

menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan 

massa otot dan tonus otot (Rahayu, 2015).  

Range Of Motion (ROM) Exercise dapat menimbulkan rangsangan 

sehingga meningkatkan aktivitas dari kimiawi neuromuskuler dan muskuler. 

Rangsangan melalui neuromuskuler akan meningkatkan rangsangan pada 

serat saraf otot ekstremitas terutama saraf parasimpatis yang merangsang 

untuk produksi asetilcholin, sehingga mengakibatkan kontraksi. Mekanisme 

melalui muskulus terutama otot polos ekstremitas akan meningkatkan 

metabolism pada metakonderia untuk menghasilkan ATP yang dimanfaatkan 

oleh otot ekstremitas sebagai energi untuk kontraksi dan meningkatan tonus 

otot polos ekstremitas (Sanchez, et al, 2006; Battie et al, 2008). 

2. Tujuan Range Of Motion (ROM) Exercise 

Menurut Beebe dan Lang (2009) mengatakan bahwa tujuan Range Of 

Motion (ROM) yaitu sebagai berikut : 

a. Meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot 

b. Mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan  

c. Mencegah kekakuan pada sendi 

3. Manfaat Range Of Motion (ROM) Exercise 

Manfaat Range Of Motion (ROM) adalah untuk menentukan nilai 

kemampuan sendi tulang dan otot daam melakukan pergerakan, memperbaiki 

tonus otot, memperbaiki toleransi otot untuk latihan, mencegah terjadinya 
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kekakuan sendi, memperlancar sirkulasi darah dengan dilakukannya latihan 

Range Of Motion (ROM) pada pasien (Hardwick & Lang, 2012). 

4. Indikasi Range Of Motion (ROM) Exercise 

Menurut Potter dan Perry (2005) mengatakan bahwa indikasi Range Of 

Motion (ROM) Exercise sebagai berikut : 

a. Indikasi Range Of Motion (ROM) Aktif 

1) Pada saat pasien dapat melakukan kontraksi otot secara aktif dan 

menggerakkan ruas sendinya baik dengan bantuan atau tidak 

2) Pada saat pasien memiliki kelemahan otot dan tidak dapat 

menggerakkan persendian sepenuhnya, digunakan A-AROM (Active-

Assistive ROM, adalah jenis Range Of Motion (ROM) aktif yang mana 

bantuan diberikan melalui gaya dari luar apakah secara manual atau 

mekanik, karena otot penggerak primer memerlukan bantuan untuk 

menyelesaikan gerakan). 

3) Range Of Motion (ROM) Aktif dapat digunakan untuk program 

latihan aerobik. 

4) Range Of Motion (ROM) Aktif digunakan untuk memelihara 

mobilisasi ruas diatas dan dibawah daerah yang tidak dapat bergerak. 

b. Indikasi Range Of Motion (ROM) Pasif 

1) Pada daerah dimana terdapat inflamasi jaringan akut yang apabila 

dilakukan pergerakan aktif akan menghambat proses penyembuhan. 

2) Ketika tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk bergerak aktif pada 

ruas atau seluruh tubuh, misalnya keadaan koma, kelumpuhan atau 

bed rest total. 
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5. Kontra indikasi Range Of Motion (ROM) 

Menurut Carpenito (2009) mengatakan bahwa kontra indikasi dan hal-

hal yang harus diwaspadai pada latihan Range Of Motion (ROM) yaitu : 

a. Range Of Motion (ROM) tidak boleh diberikan apabila gerakan dapat 

mengganggu proses penyembuhan cedera. 

1) Gerakan yang terkontrol dengan seksama dalam batas-batas gerakan 

yang bebas nyeri selama fase awal penyembuhan akan 

memperlihatkan manfaat terhadap penyembuhan dan pemulihan. 

2) Terdapat tanda-tanda terlalu banyak atau terdapat gerakan yang 

salah, termasuk meningkatnya rasa nyeri dan peradangan. 

b. Range Of Motion (ROM) tidak boleh dilakukan bila respon pasien atau 

kondisinya membahayakan (life threatining). 

1) PROM dilakukan secara hati-hati pada sendi-sendi besar, sedangkan 

AROM pada sendi ankle dan kaki untuk meminimalisasi venous 

statis dan pembentukan trombus. 

2) Pada keadaan setelah infark miokard, operasi arteri koronaria, dan 

lain-lain, AROM pada ekstremitas atas masih dapat diberikan dalam 

pengawasan yang ketat. 

6. Teknik Penatalaksanaan Range Of Motion (ROM) Exercise 

Menurut Kisner (2007) dalam Romadloni (2013) mengatakan bahwa 

terapi latihan ini merupakan salah satu tindakan dalam penatalaksanaannya 

menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif yang terdiri dari : 

a. Passive Exercise 

Passive exercise adalah suatu latihan yang dilakukan dengan 

gerakan yang dihasilkan dengan tenaga atau kekuatan dari luar tanpa 
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adanya kontraksi otot. Gerakan yang termasuk dalam latihan passive 

exercise yaitu : 

1) Static Contraction merupakan kontraksi otot tanpa perubahan 

panjang otot atau tanpa gerakan sendi yang nyata. 

2) Passive Exercise merupakan gerak yang dihasilkan oleh kekuatan 

dari luar tanpa disertai kontraksi otot. 

b. Active Exercise 

Active exercise merupakan gerak yang dihasilkan oleh kontraksi 

otot itu sendiri. Gerakan yang termasuk dalam latihan ini yaitu : 

1) Assistive Active Exercise yaitu gerakan yang terjadi oleh karena 

adanya kerja dari otot yang bersangkutan, melawan pengaruh 

gravitasi dan dalam melakukan kerja dibantu oleh kekuatan dari luar. 

2) Free Active Exercise yaitu gerakan yang dilakukan sendiri oleh 

pasien tanpa adanya bantuan dimana gerak yang dihasilkan adalah 

kontraksi otot dengan melawan gaya gravitasi. 

3) Resisted Active Exercise yaitu gerak aktif dengan tahanan dari luar 

terhadap gerakan yang dilakukan oleh pasien. 

4) Hold Relax merupakan metode untuk memajukan atau mempercepat 

respon dari mekanisme neuromuscular melalui rangsangan pada 

proprioseptor. 

Penelitian tentang Konvensional yang menggunakan Range Of Motion 

Exercise (ROM) terhadap kemampuan fungsional sebelumnya telah dilakukan 

dalam penelitian Rahayu pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Pemberian 

Latihan Range Of Motion (ROM) Terhadap Kemampuan Motorik Pada Pasien 

Post Stroke Di RSUD Gambiran. Penelitian tersebut dilakukan di RSUD 
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Gambiran dengan jumlah sampel sebanyak 16 responden yang diberikan latihan 

Range Of Motion 2x sehari selama 7 hari. Hasil penelitian menunjukkan ada 

pengaruh pemberian latihan range of motion terhadap kemampuan motorik pada 

pasien post stroke di RSUD Gambiran Kediri 2014. 

 




