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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Stroke merupakan suatu penyakit pada otak berupa gangguan saraf fokal 

atau global dengan gejala yang muncul secara mendadak, progresif, dan cepat. 

Gangguan saraf tersebut dapat mengakibatkan timbulnya gejala diantaranya 

kelumpuhan otot wajah atau anggota tubuh, bicara tidak lancar, gangguan pada 

penglihatan (Riskesdas, 2013). Di Indonesia, jumlah penderita stroke mengalami 

peningkatan yakni dari 8,3 per mil ditahun 2007 menjadi 12,1 per mil ditahun 

2013 (Riskesdas, 2013). Pada setiap tahunnya diperkirakan telah terjadi sebanyak 

500.000 orang yang terkena serangan stroke dan sekitar 25% atau 125.000 orang 

meninggal dunia dan sisanya mengalami cacat ringan bahkan sampai cacat berat 

(Hanum dkk., 2017). Sedangkan di Jawa Timur, berdasarkan data prevalensi 

stroke yang diambil dari salah satu rumah sakit di Malang pada tahun 2011 hingga 

2013 penderita stroke yang dirawat inap mencapai 500 orang tiap tahunnya 

(Yuanita dkk., 2017). Terdapat dua kelompok dari faktor risiko stroke yakni faktor 

risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko 

yang dapat diubah diantaranya hipertensi, merokok, diabetes mellitus, dan 

dislipidemia. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah diantaranya usia, 

jenis kelamin, riwayat keluarga, dan ras (Ginanjar, 2009). 

Stroke dapat menimbulkan berbagai masalah diantaranya adanya 

kelemahan otot pada anggota gerak, gangguan keseimbangan, gangguan postur, 

gangguan pernafasan, adanya atrofi, kontraktur dan gangguan kemampuan 

fungsional (Sudarsini, 2017). Adanya atrofi maupun kontraktur mengakibatkan 

penurunan gerak sendi sehingga cairan sinovial pada sendi berkurang dan 
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mengakibatkan kekakuan sendi. Akibat dari kekakuan sendi tersebut maka 

lingkup gerak pada sendi akan mengalami penurunan (Guyton, 2007).  

 Ekstremitas atas merupakan salah satu bagian tubuh yang penting, hal ini 

dikarenakan ekstremitas atas berperan penting dalam melakukan aktivitas sehari-

hari dan merupakan bagian yang paling aktif. Maka apabila terjadi penurunan 

lingkup gerak sendi (LGS) pada ekstremitas atas akan mengakibatkan pasien 

stroke mengalami ketergantungan dan bahkan kecacatan yang permanen apabila 

tidak diberikan penanganan dengan sedini mungkin (Amrina, 2017). 

Penanganan fisioterapi pada pasien stroke merupakan kepentingan utama 

bagi pasien untuk meningkatkan kekuatan gerak dan fungsinya. Fisioterapi 

merupakan tenaga medis yang menangani masalah-masalah mengenai saraf, otot 

dan sendi, rehabilitasi pada pasien post stroke, post operasi, dan gangguan lainnya.  

Berbagai intervensi fisioterapi seperti pemanfaatan hidrotherapy dan exercise 

therapy telah terbukti dapat memberikan manfaat dalam mengembalikan gerak 

dan fungsi pada pasien stroke (Sudarsini, 2017). Jenis exercise therapy yang dapat 

digunakan pada pasien stroke yakni Propioceptive Neuromuscular Facilitation 

(PNF) dan Mirror Therapy. 

Terapi PNF merupakan terapi dengan melibatkan sensoris, proprioceptif, 

kutaneus, visual, dan auditori, hal ini tujuannya untuk membangkitkan atau 

meningkatkan respon motorik, sehingga dengan dilakukan terapi PNF pada pasien 

stroke maka diharapkan dapat meningkatkan lingkup gerak sendi pasien stroke 

(Kisner & Colby, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin (2008) 

tentang pengaruh pemberian PNF terhadap kekuatan fungsi prehension pada 

pasien stroke yang diberikan selama 2 bulan, menunjukkan hasil pengaruh yang 
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signifikan pemberian PNF terhadap peningkatan kekuatan fungsi prehension pada 

pasien stroke.  

Mirror therapy merupakan teknik terapi yang difokuskan menangani pada 

gerakan tangan atau kaki yang mengalami kelemahan. Terapi ini melibatkan 

visual yang dapat meningkatkan stimulus sensoris dan motoris pasien stroke, 

sehingga akan mempermudah melakukan gerakan dan dapat meningkatkan LGS 

(Dohle dkk., 2009). Pada penelitian yang dilakukan oleh Stevens dan Stoykoy 

(2003) yang meneliti pasien stroke kronik yang diberikan mirror therapy selama 

4 minggu dan didapatkan peningkatan LGS dan kecepatan gerakan. Dengan 

demikian, penelitian yang dilakukan oleh Stevens dan Stoykoy (2003) 

menunjukkan bahwa mirror therapy efektif diberikan pada pasien stroke dalam 

meningkatkan kemampuan fungsional dan motorik ekstremitas. 

Berdasarkan penjelasan diatas, program rehabilitasi penting diberikan pada 

pasien stroke untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan motoriknya. Hal 

tersebut dapat meningkat apabila tidak terdapat keterbatasan pada LGS. Terapi 

PNF dan mirror therapy memiliki fungsi yang sama dalam peningkatan LGS, 

sehingga apabila kedua terapi tersebut dikombinasikan maka diharapkan akan 

menghasilkan stimulus sensoris dan motoris yang lebih baik sehingga terjadi 

peningkatan lingkup gerak sendi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai “pengaruh kombinasi proprioceptive 

neuromuscular facilitation (PNF) dan mirror therapy terhadap peningkatan 

lingkup gerak sendi ekstremitas atas pada pasien stroke hemiparese di RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi proprioceptive neuromuscular facilitation 

dan mirror therapy terhadap peningkatan lingkup gerak sendi ekstremitas atas 

pada pasien stroke hemiparese? 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh kombinasi PNF dan mirror therapy terhadap 

peningkatan LGS ekstremitas atas pada pasien stroke hemiparese. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi LGS ekstremitas atas pasien stroke sebelum diberikan 

kombinasi PNF dan mirror therapy. 

b. Mengidentifikasi LGS ekstremitas atas pasien stroke sesudah diberikan 

kombinasi PNF dan mirror therapy. 

c. Menganalisa pengaruh sebelum dan sesudah diberikan kombinasi PNF 

dan mirror therapy terhadap peningkatan LGS ekstremitas atas pada 

pasien stroke hemiparese.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program sarjana 

S1 Fisioterapi. 

b. Menambah wawasan penulis mengenai PNF dan mirror therapy terutama 

dalam pengaplikasiannya untuk meningkatkan LGS ekstremitas atas pada 

pasien stroke hemiparese. 
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2. Bagi Lokasi Penelitian 

Menambah pengetahuan bahwa PNF dan mirror therapy dapat dilakukan 

pada pasien stroke dalam peningkatan LGS ekstremitas atas. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah data hasil 

penelitian mengenai pengaruh PNF dan mirror therapy yang dapat 

meningkatkan LGS ekstremitas atas pada pasien stroke, serta dapat 

memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia 

kesehatan yang berkaitan dengan penyakit stroke. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian oleh Park dkk., (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Park, Chang, Kim dkk., (2015) dengan 

judul “The Effect of mirror therapy on upper-extremity function and activities 

of daily living in stroke patients”, dalam penelitian ini variabel bebas berupa 

mirror therapy, sedangkan untuk variabel terikatnya activities of daily living 

pada pasien stroke. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian 

dengan FIM (Functional Independence Measure), FMA (Fugl-Meyer Motor 

Function Assesment), BBT (Box and Block Test). Kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini yaitu mirror therapy efektif dalam meningkatkan 

fungsi ektremitas atas dalam melakukan activities of daily living pada pasien 

stroke.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada 

penelitian yang dilakukan  Park dkk., (2015) mereka meneliti mirror therapy 

sebagai terapi tunggal. Sedangkan penelitian yang saya lakukan dengan 

menerapkan mirror therapy sebagai treatment yang dikombinasikan dengan 
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PNF untuk mengetahui keefektivannya terhadap peningkatan lingkup gerak 

sendi pada ekstremitas atas pasien stroke. 

2. Penelitian oleh Chaturvedi dkk., (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Chaturvedi dkk., (2018) dengan judul 

“Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) vs. Task spesific training 

acute stroke: the effects on neuroplasticity”, dalam penelitian ini variabel 

bebas berupa proprioceptive neuromuscular facilitation vs. Task spesific 

training, sedangkan untuk variabel terikatnya neuroplasticity pada pasien 

stroke. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan FMA 

(Fugl-Meyer Motor Function Assesment). Kesimpulan yang dapat diambil 

dari penelitian ini yaitu proprioceptive neuromuscular facilitation lebih 

efektif dalam meningkatkan neuroplastisitas pasien stroke.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada 

penelitian yang dilakukan  Chaturvedi dkk., (2018), mereka meneliti 

perbandingan antara proprioceptive neuromuscular facilitation dan 

taskspesific training. Sedangkan penelitian yang saya lakukan dengan 

menerapkan mirror therapy sebagai treatment yang dikombinasikan dengan 

PNF untuk mengetahui keefektivannya terhadap peningkatan lingkup gerak 

sendi pada ekstremitas atas pasien stroke. 

3. Penelitian oleh Waghavkar & Ganvir (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Waghavkar & Ganvir (2015) dengan 

judul “Effectiveness of Mirror Therapy to Improve Hand Functions in Acute 

and Subacute Stroke Patients”, dalam penelitian ini variabel bebas berupa 

mirror therapy, sedangkan untuk variabel terikatnya hand function pada 

pasien stroke. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan 
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FMA (Fugl-Meyer Motor Function Assesment) dan WFMT (Wolf Motor 

Function Test). Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu mirror 

therapy efektif dalam meningkatkan fungsi tangan pada pasien acute dan 

subacute stroke.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada 

penelitian yang dilakukan Waghavkar & Ganvir (2015) mereka meneliti 

mirror therapy sebagai terapi tunggal. Sedangkan penelitian yang saya 

lakukan dengan menerapkan mirror therapy sebagai treatment yang 

dikombinasikan dengan PNF untuk mengetahui keefektivannya terhadap 

peningkatan lingkup gerak sendi pada ekstremitas atas pasien stroke. 

4. Penelitian oleh Zakrzewska & Iłżecka (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Zakrzewska & Iłżecka (2018) dengan 

judul “The Effectiveness of PNF method in rehabilitation of patients after 

ischemic stroke”, dalam penelitian ini variabel berupa PNF dalam rehabiltasi 

pasien stroke iskemik. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu 

PNF efektif dalam meningkatkan mobilitas tangan dan kaki pada pasien 

stroke.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Zakrzewska & Iłżecka (2018), mereka meneliti 

PNF sebagai terapi tunggal. Sedangkan penelitian yang saya lakukan dengan 

menerapkan mirror therapy sebagai treatment yang dikombinasikan dengan 

PNF untuk mengetahui efektifitas PNF terhadap peningkatan lingkup gerak 

sendi pada ekstremitas atas pasien stroke. 
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5. Penelitian oleh Kusgiarti (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusgiarti (2017) dengan judul 

“Pengaruh Mirror Therapy terhadap Kekuatan Otot Pasien Stroke Non 

Hemoragik di RSUD Kota Semarang”, dalam penelitian ini variabel bebas 

berupa mirror therapy, sedangkan variabel terikatnya Kekuatan Otot pada 

pasien stroke hemoragik. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

yaitu Mirror Therapy ada pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan otot 

pasien stroke.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Kusgiarti (2017), mereka meneliti mirror 

therapy sebagai terapi tunggal terhadap peningkatan kekuatan otot. Sedangkan 

penelitian yang saya lakukan dengan menerapkan mirror therapy sebagai 

treatment yang dikombinasikan dengan PNF untuk mengetahui efektivitas 

PNF terhadap peningkatan lingkup gerak sendi pada ekstremitas atas pasien 

stroke. 

 


