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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Stroke merupakan suatu penyakit kegawatdaruratan neurologis 

yang terjadi akibat terganggunya aliran darah otak secara tiba-tiba yang 

mengakibatkan kematian sel saraf otak sehingga terjadi disfungsi motorik 

dan sensorik yang berdampak pada timbulnya kecacatan ataupun kematian 

(Sikawin, Mulyadi, & Palandeng, 2013). Stroke memiliki dua tipe 

berdasarkan penyebabnya, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. 

Sekitar 87% orang terserang stroke iskemik, yaitu stroke yang disebabkan 

adanya sumbatan dalam aliran darah ke otak, sedangkan sisanya menderita 

stroke hemoragik (Mozaffarian, Benjamin, & Arnett, 2015). 

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. Di dunia serangan stroke terjadi pada 15 juta orang. Dari 15 juta 

orang tersebut, 5 juta orang meninggal, 15 juta orang lainnya bertahan hidup, 

namun mengalami cacat permanen dan hidup bergantung kepada keluarga 

dan masyarakat, serta 15 juta orang sisanya sembuh seperti semula sebelum 

terkena stroke (WHO, 2010). Menurut WHO, stroke merupakan penyebab 

kematian tertinggi kedua pada umur 60 tahun dan urutan kelima penyebab 

kematian pada umur 15-59 tahun. Di seluruh dunia, sebanyak 3 juta 

perempuan dan 2,5 juta laki-laki meninggal akibat terserang stroke di setiap 

tahunnya. Di Amerika, stroke telah menyebabkan kematian sebanyak 

130.000 orang dan menjadi penyebab kematian tertinggi nomor lima (CDC, 

2013). Rata-rata setiap 4 menit ada satu orang yang meninggal akibat stroke. 

Setiap tahunnya, lebih dari 795.000 orang di Amerika menderita stroke dan 

rata-rata terserang setiap 40 detik. Dari 795.000 orang, 610.000 orang 

diantaranya terserang stroke untuk pertama kali dan 185.000 orang lainnya 

pernah mengalami stroke sebelumnya (Stroke Association, 2015). Di 

Indonesia prevalensi kelompok umur yang didiagnosis atau gejala stroke 

tertinggi adalah pada umur ≥ 75 tahun (50,2%). Penderita stroke yang 
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terjadi pada laki-laki (11,0%) dan pada perempuan (10,9%). Data Riskesdas 

tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stroke paling banyak terjadi di 

daerah perkotaan (12,6%) dibandingkan di daerah pedesaan (8,8%). 

(Riskesdas, 2018). 

Menurut (Sikawin, Mulyadi,  & Palandeng, 2013) Pasien di ukur 

tingkat kekuatan ototnya, setelah itu responden di beri latihan range of 

motion 5 kali sehari dalam waktu 10 menit dan dilakukan sebanyak 8 hari 

latihan. Selanjutnya akan di ukur kembali tingkat kekuatan ototnya. 

Menunjukkan score kekuatan otot sebelum dan setelah dilakukan latihan 

range of motion mengalami peningkatan score rata-rata 3,87 

Sebesar 80% pasien stroke mengalami kelemahan pada salah satu 

sisi tubuhnya /hemiparese. Kelemahan pada system gerak tubuh pada pasien 

stroke akan mempengaruhi kontraksi otot. Berkurangnya kontraksi otot 

disebabkan karena berkurangnya suplai darah ke otak yang menyebabkan 

suplai oksigen ke otak berkurang. Kelainan neurologis dapat bertambah 

karena pada stroke terjadi pembengkakan otak (oedema serebri) sehingga 

tekanan didalam rongga otak meningkat hal ini menyebabkan kerusakan 

jaringan otak bertambah banyak. Oedema serebri berbahaya sehingga harus 

diatasi dalam 6 jam pertama = Golden Period (Potte & Perry, 2009 dalam 

Andarwati, 2013). Pemulihan setelah terkena stroke adalah proses yang 

alamiah. Pemulihan membutuhkan waktu, kebanyakan pemulihan terjadi 

selama 3 bulan sampai 6 bulan pertama, tetapi akan berlanjut terus sampai 2 

tahun atau bahkan lebih. Secara umum pada pasien stroke dapat terjadi : 

pulih hampir sempurna, pulih dengan sedikit kecacatan, mempunyai 

kecacatan yang sedang sampai berat dan biasanya memerlukan perawatan 

khusus, atau bahkan meninggal tidak lama setelah serangan stroke (Levine, 

dalam Andarwati, 2013).  

Terapi dibutuhkan segera untuk mengurangi cedera cerebral lanjut, 

salah satu program rehabilitasi yang dapat diberikan pada pasien stroke 

yaitu mobilisasi persendian dengan latihan ROM (Range Of Motion) suatu 

latihan yang dilakukan untuk menilai dan meningkatkan fungsi sistem 

muskuloskeletal dan juga merupakan salah satu terapi lanjutan pada pasien 
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stroke yang bertujuan untuk meningkatkan aliran darah otak, meminimalkan 

kecacatan yang ditimbulkan, sehingga dapat memperbaiki fungsi 

sensorimotorik. Memberikan latihan ROM secara dini dapat meningkatkan 

kekuatan otot karena dapat menstimulasi motor unit sehingga semakin 

banyak motor unit yang terlibat maka akan terjadi peningkatan kekuatan 

otot, kerugian pasien hemiparese bila tidak segera ditangani maka akan 

terjadi kecacatan yang permanen. Lamanya pemberian latihan dapat 

mempengaruhi hasil yang diperoleh. Lama latihan tergantung pada stamina 

pasien. Terapi latihan yang baik adalah latihan yang tidak melelahkan, 

durasi tidak terlalu lama namun dengan pengulangan sesering mungkin. 

Latihan gerak secara berulang membuat konsentrasi untuk melakukan 

gerakan berulang dengan kualitas sebaik mungkin. Gerakan berulang kali 

dan terfokus dapat membangun koneksi baru antara motor sistem dan 

mengaktifkan spinal motorneuron adalah dasar pemulihan pada stroke 

(Setyawan, 2017). 

Pada saat pasien tidak dalam pengawasan rumah sakit macam-

macam progam latihan dalam menjaga kondisi pasien harus tetap dilakukan 

sehingga komplikasi dapat dicegah. Terapi ROM (Range of Motion) 

merupakan hal yang penting yang patut dibantu oleh anggota keluarga. 

Keberadaan keluarga adalah hal yang terpenting dari semua pengobatan 

manapun, semua orang ingin hidup dalam keadaan diterima dan disayangi 

oleh orang yang dikenalnya, seperti juga pada pasien stroke. Keluarga 

merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perjalanan 

penyakit, sehingga keluarga mempunyai peranan penting dalam 

pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga yang menderita stroke. Di 

lingkungan keluarga sudah dapat dipastikan terjadi interaksi antar anggota 

keluarga yang mana dapat mempengaruhi satu sama lain. Dukungan 

keluarga adalah upaya yang diberikan kepada anggota keluarga baik moril 

maupun materil berupa motivasi, saran, informasi, dan bantuan yang nyata. 

Dukungan keluarga dapat diperoleh dari anggota keluarga (suami, istri, anak, 

dan kerabat).  



4 
 

 

Untuk meningkatkan kemampuan rentang gerak yang optimal, 

setiap pasien stroke harus mendapat dukungan terutama dari keluarga. Hal 

ini penting karena peranan keluarga dalam melakukan perawatan di rumah 

terutama pemberian terapi ROM (Range of Motion) terhadap anggota 

keluarga yang terkena stroke merupakan kunci untuk mencapai kualitas 

hidup yang lebih baik. 

Tn. J mengalami penyakit stroke sudah 4 tahun. Selama 4 tahun 

Tn.J mengalami kelemahan otot dibagian tubuh sebelah kiri. Hal tersebut 

berdampak pada penurunan rentang gerak Tn.J, sehingga terjadi 

peningkatan ketergantungan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yang 

membutuhkan bantuan keluarga. Untuk mengurangi tingkat ketergantungan 

Tn.J, keluarga berupaya untuk memberikan terapi ROM (Range of Motion). 

Terapi ROM dipakai sebagai terapi pilihan keluarga untuk meningkatkan 

kemandirian serta kemampuan rentang gerak Tn.J, sehingga fungsi sistem 

musculoskeletal tidak lagi mengalami kelemahan otot. Kekuatan otot Tn.J 

ada pada derajat 3 yaitu, Tn.J mampu menggerakkan sendi, otot juga dapat 

melawan pengaruh gravitasi, tetapi tidak kuat terhadap tahanan yang 

diberikan oleh pemeriksa. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan studi kasus yang berjudul “Gambaran Upaya keluarga 

dalam pemberian terapi ROM (Range of Motion) exercise untuk 

meningkatkan kemampuan rentang gerak pada pasien stroke”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah upaya keluarga dalam pemberian terapi ROM 

(Range of Motion) exercise  untuk meningkatkan kemampuan rentang gerak 

pada pasien stroke? 

   

1.3 Tujuan Penelitian 

Memberikan gambaran tentang upaya keluarga dalam pemberian 

terapi ROM (Range of Motion) exercise  untuk meningkatkan kemampuan 

rentang gerak pada pasien stroke. 

 



5 
 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Hasil Penelitian Studi Kasus Bagi Pasien 

Pasien  diharapkan mampu melakukan terapi ROM (Range 

of Motion) melalui pemberian terapi yang dilakukan keluarga untuk 

meningkatkan kemampuan rentang gerak sehingga meningkatkan 

fungsi sistem musculoskeletal dan tidak lagi mengalami kelemahan 

otot. Pasien diharapkan tidak lagi tergantung dengan orang lain 

dalam melakukan aktivitasnya.  

1.4.2 Manfaat Hasil Penelitian Studi Kasus Bagi Perawat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk 

menambah pengetahuan serta wawasan perawat mengenai tentang 

upaya keluarga dalam pemberian terapi ROM untuk meningkatkan 

rentang gerak pada pasien stroke. 

1.4.3 Manfaat Hasil Penelitian Studi Kasus Bagi Lembaga 

1) Pendidikan 

 Dapat dijadikan sebagai sumber literature secara akademik 

dan sebagai bahan masukan informasi upaya keluarga dalam 

pemberian terapi ROM pada pasien stroke. 

2) Masyarakat 

Sebagai tambahan referensi kepada masyarakat tentang 

terapi ROM apabila ada anggota keluarga yang mengalami 

stroke sehingga tidak mengalami kelemahan pada otot. 


