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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi Fisiologi  

1. Sistem Saraf 

 Sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian yang paling kecil 

dari sistem orgam dalam tubuh, namun sistem saraf merupakan bagian yang 

paling kompleks (Bahrudin, 2014).  

a. Sistem Saraf Pusat (SSP) 

 Susunan sistem saraf pusat yaitu otak dan medulla spinalis yang 

merupakan pusat integrasi dan pengontrolan dari seluruh aktifitas tubuh. 

SSP dilindungi oleh tulang (kranium dan vetebra), selaput otak (meningen), 

dan ruang subarakhnoid yang berisi cairan serebrospinalis (Bahrudin, 

2014).  

1) Pelindung dan Pendukung Otak 

 Otak membutuhkan nutrien terutama oksigen dan glukosa, dengan 

demikian otak membutuhkan aliran darah yang cukup sehingga otak 

harus dilindungi dari senyawa-senyawa yang mebahayakan dan 

mengganggu fungsi kerja otak. Pelindung dan pendukung otak 

meliputi: 

a) Tulang Tengkorak 

 Tulang tengkorak sebagai pelindung otak paling luar yang 

melindungi dari trauma dan sebagainya (Bahrudin, 2014). 
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b) Selaput Otak (meningen) 

 

Gambar 2.1 Meningen  

Sumber: Bahrudin, 2014 

 Meningen merupakan selaput yang menyelimuti otak dan 

berfungsi sebagai perlindungan bagi otak saat terjadi benturan. 

Selaput otak akan menahan dan mencegah menempelnya antara 

otak dengan tulang (Bahrudin, 2014). 

(1) Dura mater 

 Dura mater merupakan lapisan terluar dari selaput otak. 

Dura mater ini terdiri dari dua lapisan fibrosa (Bahrudin, 2014). 

(2) Arachnoid mater 

 Terletak antara dura mater dan piamater. Arachnoid mater 

adalah membran halus yang menutupi otak (Bahrudin, 2014).  

(3) Pia mater 

 Pia mater merupakan lapisan yang melekat pada 

permukaan otak. Pia mater ini berfungsi memberikan aliran 

darah dalam memenuhi kebutuhan darah pada daerah 

superficial korteks (Bahrudin, 2014).  
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c) Cairan Serebrospinal 

 Fungsi dari cairan serebrospinal yaitu untuk mencegah kontak 

antara susunan saraf dengan kerangka otak dan juga untuk 

menyokong otak (Bahrudin, 2014). 

d) Penghalang Darah-otak 

 Penghalang ini berfungsi untuk menyediakan sarana dalam 

memelihara lingkungan yang konstan, dan untuk mengontrol fungsi 

neuron sistem saraf pusat agar stabil (Bahrudin, 2014). 

2) Vaskularisasi Otak 

 Darah yang mengalir ke otak yakni dengan melalui dua pasang 

pembuluh darah besar yaitu sepasang arteri karotis interna dan 

sepasang arteri vertebralis (Bahrudin, 2014). 

a) Dua Arteri Karotis (sistem karotis), arteri ini membawa sekitar 

80% darah yang diperlukan otak dan memberi darah dari bagian 

depan, atas, dan lateral. Sistem karotis ini memberi darah ke area 

supra tentorial yang berisi otak besar (Bahrudin, 2014). 

b) Dua Arteri Vertebralis (sistem vertebro basiler), arteri ini 

membawa darah ke area infra tentorial yang berisi serebellum, 

batang otak, bagian belakang dan bagian bawah dari belahan 

(hemisfer) otak membentuk sistem vertebro basiler (Bahrudin, 

2014). 
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3) Otak 

a) Otak Besar (cerebrum) 

 

Gambar 2.2 Serebrum 

Sumber: Bahrudin, 2014 

 Otak besar adalah bagian yang terbesar dari otak dan terdiri dari 

dua belahan yakni kiri dan kanan yang dihubungkan oleh 

sekumpulan serabut yang besar (korpus kalosum). Proses 

kesadaran, fungsi intelektual, penyimpanan memori, perolehan 

kembali informasi dan pola komplek motorik dimulai dalam 

cerebrum (Bahrudin, 2014). 

(1) Telesefalon  

(a) Korteks Serebri  

 

Gambar 2.3 Korteks serebri 

Sumber: Bahrudin, 2014 
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 Pada permukaan otak terdapat beberapa fisura dan 

sulkus yang memisahkan antar lobus. Pada otak besar 

terdapat beberapa lobus diantaranya lobus frontalis, 

parietalis, temporalis, dan oksipitalis (Bahrudin, 2014). 

Tabel 2.1 Fungsi Lobus 

Sumber: Bahruddin, 2014 

Bagian (Lobus) Fungsi 

Lobus Frontalis (korteks 

motorik perifer) 

Kontrol sadar dari otot 

skelet 

Lobus Parietalis (korteks 

sensorik primer) 

Persepsi sadar dari 

sentuhan, tekanan, getaran, 

nyeri, temperatur, dan rasa. 

Lobus Oksipitalis (korteks 

visual) 

Persepsi sadar dari 

stimulus visual 

Lobus Temporalis (korteks 

pendengaran dan korteks 

penciuman) 

Persepsi sadar dari 

stimulus pendengaran dan 

penciuman 

 

(b) Subkorteks 

 Apabila terdapat lesi pada area subkorteks, maka akan 

menyebabkan dystonic posture karena basal ganglia 

terkena lesi, letak basal ganglia pada area subkorteks. 

Gangguan sensibilitas karena terdapat lesi pada thalamus, 

gangguan lain yakni didapatkan hemiparase dengan 

kelumpuhan lengan dan tungkai pada sisi kontra lateral 

dari lesi dengan kekuatan yang sama (Bahrudin, 2014). 

(c) Ganglia Basalis 

 Fungsi dari ganglia basalis yaitu kontrol bawah sadar 

dan integrasi otot rangka, pola koordinasi dari gerakan 
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belajar dan pengolahan, integrasi dan penyampaian 

informasi dari korteks serebral ke talamus (Bahrudin, 

2014). 

(d) Sistem Limbik 

 Meliputi inti dan daerah sepanjang perbatasan antara 

otak (cerebrum) dan diencefalon. Fungsi dari sistem limbik 

ini adalah pemebntukan status emosional dan berhubungan 

dengan perilaku, menghubungkan kesadaran, fungsi 

intelektual, dan memfasilitasi penyimpanan dan 

pengambilan memori (Bahrudin, 2014). 

(2) Diensefalon 

 Diensefalon yang menghubungkan belahan otak ke batang 

otak (Bahrudin, 2014). Diensefalon ini terdiri dari: 

(a) Epitalamus 

 Epitalamus adalah atap ventrikel ketiga, mebran bagian 

anterior yang berisi area luas pleksus koroid yang 

membentang melalui foramina interventrikular ke dalam 

ventrikel lateral (Bahrudin, 2014). 

(b) Thalamus  

 

Gambar 2.4 Thalamus 

Sumber: Bahrudin, 2014 
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 Thalamus berfungsi dalam mengontrol gerakan, emosi, 

kesadaran, persepsi rasa nyeri, memori, dan kognisi 

(Tortora, 2010). 

(c) Hipotalamus 

 Fungsi dari hipotalamus adalah regulasi makan, fungsi 

otonom, suhu tubuh, keseimbangan, mengontrol ritme 

sirkadian (tidur dan bangun) dan ekspresi emosi 

(Bahrudin, 2014). 

(d) Subtalamus 

 Fungsi subtalamus adalah mengatur fungsi-fungsi 

sensorik, motorik dan retikular. Ketika terjadi lesi pada inti 

subthalamus mengakibatkan hemibalismus yaitu gerakan 

cepat, seperti  melempar, ireguler, terutama mengenai 

bagian proksimal anggota gerak (Bahrudin, 2014). 

b) Batang Otak  

 Batang otak memiliki struktur anatomi yang padat dengan 

berbagai fungsi yang beragam. Lesi pada batang otak 

mengakibatkan gangguan fungsi sehingga dapat menimbulkan 

tanda dan gejala klinik neurologi. Apabila terjadi lesi pada otak 

besar, maka akan terjadi kelumpuhan hemiplegi yang kontra lateral 

artinya jika terjadi lesi pada otak besar sebelah kanan, maka akan 

terjadi hemiparase sebelah kiri (Bahrudin, 2014). 
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(1) Mid Brain 

 Sering disebut dengan otak tengah berisi nukleus yang 

mengatur gerakan visual dan mengaudit informasi serta 

membangkitkan respon reflek untuk stimuli (Tortora, 2010). 

(2) Pons 

 Pons merupakan jembatan yang menghubungkan bagian 

otak dengan yang lainnya. Pons terdiri dari nukleus, saluran 

sensoris, saluran motorik. Pons bekerja dengan medulary 

rhythmicity area medula untuk membantu dalam mengontrol 

pernafasan (Tortora, 2010). 

(3) Medula Oblongota 

 Medula oblongota merupakan penghubung antara otak 

dengan medulla spinalis (Tortora, 2010). 

c) Serebellum 

 Serebellum merupakan pusat dalam mengontrol fungsi motorik. 

Proses informasi dari traktus sensori seperti vestibular dan 

propioceptik bersama impuls motorik dan aktifitas inti area motorik 

di otak maupun medulla spinalis dibawa ke serebellum. Fungsi dari 

serebellum yakni koordinasi gerakan volunter, tonus otot, dan 

keseimbangan tubuh (Bahrudin, 2014). 

b. Sistem Saraf Tepi (SST) 

 Susunan saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinalis yang 

merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh 

(Bahrudin, 2014). 
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1) Saraf Kranial 

 Saraf kranial merupakan komponen sistem saraf perifer yang 

berhubungan dengan otak (Bahrudin, 2014).  

a) Saraf Olfactorius (Nervus I) 

 Saraf ini bertanggung jawab dalam membawa informasi 

sensorik pada hidung. 

b) Saraf Opticus (Nervus II) 

 Saraf ini yang membawa informasi visual dari reseptor sensorik 

di mata. 

c) Saraf Oculomotor (Nervus III) 

 Saraf yang menginervasi otot ekstraokular yang menggerakkan 

bola mata. 

d) Saraf Trochlearis (Nervus IV) 

 Saraf ini merupakan saraf kranial terkecil otot mata bagian atas. 

e) Saraf Trigeminalis (Nervus V) 

 Saraf ini merupakan saraf kranial terbesar, campuran dari 

opthalmikus, maxilaris, dan mandibularis. 

f) Saraf Abducens (Nervus VI) 

 Saraf ini yang menginervasi otot rektus lateralis. 

g) Saraf Facialis (Nervus VII) 

 Saraf ini yang mengontrol otot pada kulit kepala dan wajah. 

Saraf fasialis juga menyediakan sensasi pada wajah dan 

menginervasi 2/3 bagian depan lidah. 
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h) Saraf Verstibulokochlearis (Nervus VIII) 

 Saraf yang terdiri dari saraf vestibular (sebagai monitor sensasi 

keseimbangan, posisi dan gerakan), dan saraf kochlearis (sebagai 

monitor reseptor pendengaran). 

i) Saraf Glossopharyngealis (Nervus IX) 

 Saraf ini merupakan saraf yang menginervasi 1/3 belakang 

lidah, faring, dan mengontrol proses menelan. 

j) Saraf Vagus (Nervus X) 

 Saraf ini merupakan saraf yang mengontrol fungsi otonom 

organ dalam dan variasi komponen motorik. 

k) Saraf Accessorius (Nervus XI) 

 Saraf ini yang menginervasi otot trapezius dan otot 

sternocleidomastoid 

l) Saraf Hipoglosus (Nervus XII) 

 Saraf ini berfungsi untuk menggerakkan lidah (Bahrudin, 

2014). 

2) Saraf Spinalis 

 Susunan saraf tepi terdiri dari susunan motorik dan sensorik. 

Terdiri dari tiga bagian yaitu radiks spinalis, pleksus, dan saraf tepi 

(Bahrudin, 2014).  

a) Susunan Saraf Tepi Motorik  

 Terdapat 31 pasang saraf spinalis, yakni terdiri dari 8 pasang 

saraf cervicalis, 12 pasang saraf thoracalis, 5 pasang saraf lumbalis, 

5 pasang saraf sacralis, dan 1 pasang saraf koksigeal.  Terdapat dua 



19 

 

 

sistem pleksus dalam tubuh manusia yakni pleksus brachialis dan 

pleksus lumbosacralis (Bahrudin, 2014).  

 Satu saraf perifer dan satu saraf spinalis dapat melayani 

beberapa otot. Satu otot tertentu dapat memperoeh peran dari 

beberapa saraf spinalis yang berbeda, misalnya musculus triceps 

brachii mendapatkan peran dari tiga saraf spinalis yakni C6, C7, 

C8, dengan C7 yang bersifat dominan. Oleh sebab itu, ketika terjadi 

lesi pada saraf spinalis maka akan mengakibatkan kelemahan otot 

yang lebih ringan dari pada ketika lesi terjadi pada saraf perifer. 

Akan tetapi, m. triceps brachii mendapatkan inervasi hanya dari 

nervus radialis sehingga ketika terjadi lesi pada nervus radialis 

akan mengakibatkan kelemahan pada m. triceps brachii yang lebih 

berat daripada ketika terjadi lesi pada C7 (Bahrudin, 2014). 

b) Susunan Saraf Tepi Sensorik 

 Seluruh modalitas rasa dari reseptor kulit dikirim ke pusat 

melalui saraf perifer, saraf spinalis, pleksus, saraf spinalis, radiks 

posterior dan kemudian akan membentuk ganglion dorsalis yang 

berada pada foramen intervetebralis, selanjutnya akan menuju ke 

medulla spinalis untuk diteruskan ke otak. Susunan saraf tepi 

sensoris merupakan sepanjang jalur sensoris antara reseptor pada 

kulit hingga sampai pada ganglion dorsalis. Ganglion dorsalis 

merupakan neuron sensoris yang tidak berada dalam medulla 

spinalis seperti neuron motorik. Beberapa saraf tepi sensoris akan 

mendapatkan inervasi dari beberapa saraf spinalis sehingga ketika 

terjadi lesi pada saraf spinalis atau radiks sensoris akan 
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mengakibatkan keluhan yang lebih ringan dari pada lesi yang 

terjadi pada saraf perifer (Bahrudin, 2014). 

2. Ekstremitas Atas 

 

Gambar 2.5 Ekstremitas Atas 

Sumber: Kurnia, 2015 

a. Persendian pada Ekstremitas Atas 

1) Sendi Bahu (articulatio humeri) 

 Sendi bahu dibentuk oleh caput humeri dan cavitas glenoidale 

scapulae. Otot yang memperkuat sendi adalah m. supraspinatus, m. 

infraspinatus, m. bicipitalis brachii caput longum, m. teres minor, m. 

subscapularis caput longum, dan m. tricipitis. Gerakan pada sendi 

bahu berupa fleksi dan ekstensi, abduksi dan adduksi, eksorotasi dan 

endorotasi, dan sirkumduksi (Kurnia, 2015). 
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2) Sendi Siku (articulatio cubiti) 

 Sendi siku dibentuk oleh tiga tulang yaitu humerus, radius, dan 

ulna. Terdapat dua sendi, yaitu articulatio humeroulnaris dan 

humeroradialis. Gerakan pada sendi siku antara lain fleksi dan 

ekstensi, pronasi dan supinasi. Ligamen yang memperkuat sendi siku 

yaitu ligamen Collateral radiale dan ligamen Collateral ulnare 

(Kurnia, 2015). 

3) Articulatio Radioulnaris 

 Merupakan sendi antara radius dan ulna yaitu untuk melakukan 

gerakan pronasi supinasi (Kurnia, 2015). 

4) Articulatio Radiocarpa 

 Merupakan sendi antara os radius dan os ulna dengan os carpal. 

Gerakan pada sendi ini adalah fleksi tangan, ekstensi tangan (dorso 

fleksi), ulnar deviasi, dan radial deviasi (Kurnia, 2015). 

b. Dermatom Ekstremitas Atas 

Dermatom merupakan area kulit yang dipersarafi oleh saraf spinalis. 

Terdapat 8 saraf cervical, 12 saraf thoracal, 5 saraf lumbal dan 5 saraf 

sacral. Dermatom pada ekstremitas atas yakni C5, C6, C7, C8, dan T1. 

Pada C5 meliputi lengan bagian lateral dan superior siku, C6 meliputi 

lengan bawah dan radius (ibu jari), C7 meliputi jari tengah, C8 meliputi 

bagian lateral tangan, dan T1 meliputi sisi medial lengan bawah 

(Djauhari, 2015). 
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B. Stroke 

1. Definisi 

Stroke merupakan gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi secara 

mendadak yang disebabkan karena adanya gangguan pembuluh darah pada 

otak. Gangguan tersebut dapat berupa tersumbatnya atau pecahnya pembuluh 

darah pada otak yang diakibatkan karena pasokan oksigen dan zat makanan 

ke otak terganggu. Kurangnya pasokan oksigen ke otak juga dapat 

mengakibatkan kematian sel saraf sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala 

stroke (Pinzon dan Asanti, 2010). 

2. Epidemiologi 

Stroke menurut WHO merupakan penyebab angka kematian tertinggi 

urutan kedua yang banyak terjadi pada umur 60 tahun dan menempati urutan 

kelima dari penyebab angka kematian tertinggi pada umur kurang dari 60 

tahun. Di dunia, penderita stroke sebanyak 2,5 juta penduduk laki-laki dan 3 

juta penduduk perempuan yang meninggal akibat terkena stroke pada setiap 

tahunnya. Sedangkan di Amerika, stroke menempati urutan kelima penyebab 

kematian yakni sebanyak 130.000 orang (CDC, 2015 dalam Karunia, 2016) 

Di Indonesia, jumlah penderita stroke mengalami peningkatan yakni dari 

8,3 per mil di tahun 2007 menjadi 12,1 per mil pada tahun 2013. Berdasarkan 

data Riskesdas tahun 2013, prevalensi stroke yang sering terjadi yakni pada 

daerah perkotaan dibandingkan pedesaan, baik dari diagnosis kesehatan 

(8,2%) maupun diagnosis atau gejala (12,7%) (Riskesdas, 2013).  
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3. Klasifikasi Stroke 

a. Stroke Iskemik  

Stroke iskemik biasanya disebabkan karena adanya sumbatan 

pembuluh darah (arteri) pada otak. Sumbatan tersebut akan menyebabkan 

sel-sel pada otak tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi yang cukup 

sehingga kerja sel-sel pada otak akan berhenti dan bahkan akan 

menyebabkan otak mati apabila dibiarkan selama beberapa menit (Silva 

dkk., 2014). Stroke iskemik dibagi menjadi dua, sebagai berikut: 

1) Trombosis pada Pembuluh Darah Otak 

Stroke trombosis terjadi ketika adanya penyumbatan pada arteri 

yang disebabkan adanya gumpalan darah didalamnya. Penyumbatan 

tersebut bisa juga disebabkan karena adanya aterosklerosis serta 

adanya penumpukan trombus sehingga menyebabkan arteri menjadi 

rusak (Silva dkk., 2014). 

2) Emboli pada Pembuluh Darah Otak 

Stroke emboli merupakan stroke yang disebabkan karena adanya 

gumpalan atau bekuan darah dalam arteri yang disebabkan oleh proses 

emboli yang terbentuk selain di otak misal dari jantung sehingga dapat 

masuk ke otak melalui sirkulasi darah ke otak (Silva dkk., 2014).  

b. Stroke Hemoragik  

Stroke hemoragik terjadi karena pecahnya pembuluh darah pada otak 

yang disebabkan karena adanya peningkatan tekanan sehingga terjadi 

perdarahan pada jaringan otak atau disekitar otak (Silva dkk., 2014). 
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1) Perdarahan Intraserebral 

Perdarahan intraserebral paling sering terjadi karena tekanan 

darah yang tinggi. Peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba pada 

otak dapat menyebabkan kerusakan sel-sel pada otak. Perdarahan 

intraserebral dapat juga disebabkan karena faktor anatomik pada 

pembuluh darah (Silva dkk, 2014).  

2) Perdarahan Subarakhnoid 

Perdarahan subarakhnoid terjadi ketika adanya perdarahan pada 

ruang subarakhnoid. Perdarahan ini paling sering disebabkan oleh 

kelainan arteri atau bisa disebut dengan aneurisma. Aneurisma adalah 

pembengkakan pada pembuluh darah arteri dan menyebabkan dinding 

pembuluh darah menjadi lemah atau rentan untuk pecah (Silva dkk., 

2014). 

4. Faktor Risiko 

a. Faktor Risiko yang Tidak Dapat Diubah 

1) Usia 

Stroke dapat menyerang semua usia, namun pada usia lanjut lebih 

berisiko terkena stroke bahkan berisiko dua kali lipat setiap 

pertambahan usia 10 (sepuluh) tahun. Sekitar 60% dari kasus stroke 

terjadi pada orang yang berusia kurang lebih 65 tahun. Angka 

kematian penderita stroke yang lebih tinggi sering dijumpai pada usia 

lanjut. Hal ini karena umumnya kematian pada wanita akibat stroke 

lebih tinggi dari pada laki-laki karena pada umunya wanita terkena 

stroke pada usia lanjut (Ginanjar, 2009). 
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2) Jenis Kelamin 

Stroke lebih sering dijumpai pada laki-laki. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa stroke lebih berisiko pada laki-laki dibandingkan 

dengan perempuan. Hal ini dikarenakan angka kejadian faktor risiko 

stroke lebih tinggi pada laki-laki (misalnya hipertensi) dari pada 

perempuan (Ginanjar, 2009). 

3) Riwayat Keluarga 

Risiko stroke dapat meningkat pada seseorang yang mempunyai 

riwayat keluarga penderita stroke. Seseorang dengan riwayat keluarga 

penderita stroke cenderung menderita hipertensi dan diabetes.  Hal ini 

mendukung hipotesis bahwa “peningkatan kejadian stroke pada 

keluarga penyandang stroke adalah akibat diturunkannya factor risiko 

stroke” (Pinzon dan Asanti, 2010). 

4) Ras  

Berbagai penelitian mengemukakan bahwa faktor risiko ras 

berpengaruh terhadap kejadian stroke. Di indonesia, suku Batak dan 

Padang merupakan suku yang rentan terkena stroke dibandingkan 

dengan suku Jawa, hal ini dikarenakan pola dan jenis makanan yang 

dikonsumsi suku Batak dan Padang lebih banyak mengandung 

kolesterol (Depkes RI, 2007 dalam Manurung, Diani, & Agianto 

2015).  

b. Faktor Risiko yang Dapat Diubah 

1) Hipertensi 

Hipertensi merupakan faktor risiko yang paling konsisten 

diantara faktor risiko yang lainnya. Seseorang dapat dikatakan 
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mengalami hipertensi apabila tekanan darah melebihi 140/90 mmHg. 

Tekanan yang terlalu tinggi pada dinding arteri dapat menyebabkan 

pecahnya pembuluh arteri pada otak atau bisa disebut juga dengan 

stroke hemoragik. Hipertensi juga dapat menyebabkan timbunan plak 

(plak atherosklerotik) pada pembuluh darah arteri sehingga akan 

menyempitkan diameter pembuluh darah dan mengakibatkan 

tersumbatnya pembuluh darah otak. Tekanan darah tinggi dapat 

kontrol dengan diet, olahraga dan obat apabila diperlukan (Pinzon dan 

Asanti, 2010). 

2) Diabetes Mellitus 

Tubuh mendapat energi dari glukosa yang berasal dari 

karbohidrat yang kita makan. Glukosa dalam darah dapat di periksa 

yakni dengan meminta pasien untuk puasa selama 8 sampai 10 jam, 

kadar gula darah saat kondisi puasa tidak melebihi normal yakni 110 

mg/dL, kadar gula darah yang terlalu tinggi atau melebihi normal dapat 

menyebabkan kadar kolesterol tinggi sehingga menyebabkan 

aterosklerosis. Hal ini dapat menyebabkan tersumbatnya pembuluh 

darah pada otak. Diabetes mellitus dapat dikontrol dengan diet, 

olahraga dan obat apabila diperlukan (Pinzon dan Asanti, 2010). 

3) Merokok 

Merokok sering dihubungkan dengan peningkatan risiko stroke. 

Hal tersebut dikarenakan kebiasaan merokok dapat menyebabkan 

peningkatan kekentalan darah, dinding pembuluh darah menjadi keras, 

dan terjadi timbunan plak pada dinding pembuluh darah. Terdapat 

hubungan yang linier antara jumlah batang rokok yang dihisap setiap 
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harinya dengan peningkatan risiko terjadinya stroke. Dalam sebuah 

penelitian yang dilakukan Oslen 2003 menyimpulkan bahwa risiko 

terjadinya stroke akan bertambah 1,5 kali setiap penambahan 10 

batang rokok setiap harinya (Pinzon dan Asanti, 2010). 

4) Dislipidemia 

Kadar lemak ditentukan oleh kadar kolesterol dalam darah, 

kolesterol HDL (High Density Lipoprotein), LDL (Low Density 

Lipoprotein), trigliserida, dan Lipoprotein (a). Kadar LDL yang tinggi 

akan mengakibatkan penimbunan kolesterol di dalam sel sehingga 

akan menyebabkan terjadinya proses atherosklerosis. Proses 

atherosklerosis akan menyebabkan komplikasi pada organ diantaranya 

jantung, ginjal, dan otak. Hal tersebut akan meningkatkan risiko 

terkena stroke. Begitu juga dengan kadar HDL yang rendah akan 

mengakibatkan terjadinya proses atherogenik (pembentukan plak pada 

dinding pembuluh darah arteri) (Pinzon dan Asanti, 2010). 

5. Patofisiologi 

Setiap kondisi yang menyebabkan perubahan perfusi darah pada otak 

akan menyebabkan keadaan hipoksia. Hipoksia yang dibiarkan terlalu lama 

akan mengakibatkan iskemik pada otak sehingga dalam beberapa menit dapat 

menyebabkan defisit sementara, sedangkan iskemik yang terjadi dalam waktu 

yang lama maka akan mengakibatkan sel mati secara permanen dan 

menyebabkan terjadinya infark pada otak (Batticaca, 2008). 

Setiap defisit fokal permanen akan bergantung pada daerah mana yang 

terkena, sehingga hal tersebut dapat menggambarkan pembuluh darah otak 

yang terkena. Pembuluh darah yang paling sering mengalami iskemik yakni 
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arteri serebral tengah dan arteri karotis interna. Jika aliran darah ke otak 

terhambat oleh trombus dan emboli, maka akan terjadi kekurangan suplai 

oksigen ke otak. Hal ini menyebabkan timbulnya gejala seperti kehilangan 

kesadaran dan bahkan jika dibiarkan terlalu lama akan mengakibatkan 

nekrosis mikroskopik neuron-neuron (infark). Gangguan peredaran darah ke 

otak akan mengakibatkan gangguan pada metabolisme sel neuron. Sel neuron 

tersebut tidak mampu menyimpan glikogen sehingga kebutuhan metabolisme 

tergantung dari glukosa dan oksigen yang terdapat pada arteri-arteri yang 

menuju otak (Batticaca, 2008).  

Faktor risiko hipertensi dapat mengakibatkan timbulnya penebalan dan 

generatif pada pembuluh darah, hal ini dapat menyebabkan rupturnya arteri 

serebral sehingga terjadi perdarahan dan menimbulkan perubahan serta iritasi 

pada pembuluh darah otak. Perdarahan dapat berhenti karena adanya 

pembentukan trombus oleh fibrin trombosit dan tekanan jaringan. Setelah 3 

minggu, darah akan mulai direarbsorbsi. Ruptur ulangan merupakan risiko 

serius yang terjadi sekitar 7-10 hari setelah perdarahan pertama. Ruptur 

ulangan tersebut akan mengakibatkan terhentinya aliran darah sehingga dapat 

menimbulkan iskemik fokal dan infark jaringan otak. Hal tersebut dapat 

menyebabkan gegar otak dan hilangnya kesadaran, peningkatan cairan 

serebrospinal (CSS), dan menyebabkan terjadinya gesekan otak (otak 

terbelah sepanjang serabut) (Batticaca, 2008). 

Perubahan sirkulasi CSS, obstruksi vena, dan adanya edema dapat 

meningkatkan tekanan intrakranial. Peningkatan tekanan intrakranial tersebut  

jika dibiarkan maka akan mengakibatkan herniasi unkus atau serebellum, 
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terjadi bradikardia, hipertensi sistemik, dan terjadi gangguan pernapasan 

(Batticaca, 2008). 

Darah merupakan bagian yang dapat merusak dan jika terjadi 

hemodialisa, darah dapat mengiritasi pembuluh darah, meningen, dan otak. 

Darah dan vasoaktif yang dilepas dapat mendorong spasme arteri yang akan 

berakibat terjadi penurunan perfusi serebral. Spasme serebri atau vasospasme 

baisa terjadi pada hari ke 4 sampai hari ke 10 setelah terjadinya perdarahan 

dan menyebabkan konstriksi arteri pada otak.vasospasme merupakan 

komplikasi yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan fokal neurologis, 

iskemik otak, dan infark (Batticaca, 2008).  

C. Hemiparese 

Hemiparese adalah kelemahan otot pada salah satu sisi tubuh. Hemiparesis 

terjadi akibat stroke yang melibatkan otot-otot di lengan, wajah, dan kaki. Pasien 

stroke hemiparesis akan mengalami kesulitan untuk menggerakkan tangan dan 

kaki. Akibatnya, pasien akan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari 

(Fatkhurrohman, 2011).  

Gejala hemiparese biasanya terjadi pada sisi yang berlawanan dengan sisi 

yang cedera. Gejala hemiparesis antara lain kelumpuhan satu sisi tubuh, kesulitan 

berbicara dan pemahaman, kesulitan makan dan menelan, kesulitan berjalan atau 

berdiri, penglihatan kabur, kesulitan menjaga keseimbangan dengan mata tertutup 

dan gangguan lainnya. Secara spesifik area otak yang rusak dengan gejala yang 

terjadi dapat dibedakan sesuai dengan jenis hemiparese, antara lain: 

1. Sisi kiri hemiparese, melibatkan cedera pada sisi otak kanan. Sisi otak kanan 

berfungsi dalam mengontrol proses belajar, jenis perilaku, dan komunikasi 
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non verbal. Cedera pada sisi otak kiri akan mengakibatkan gangguan dalam 

berbicara dan gangguan memori. 

2. Sisi kanan hemiparese, melibatkan cedera pada sisi otak kiri yang berfungsi 

dalam mengontrol berbicara dan bahasa. Hemiprese ini dapat mengakibatkan 

kesulitan berbicara dan memahami, serta sulit untuk menentukan perbedaan 

antara sisi tubuh kiri dan kanan. 

3. Ataxia, cedera pada bagian bawah otak dapat mempengaruhi kemampuan 

tubuh untuk mengkoordinasikan gerakan.  

4. Motor hemiparese murni, pasien yang mengalami hemiparese jenis ini 

memiliki kelemahan pada kaki, lengan dan wajah. Kondisi tersebut dapat 

mempengaruhi bagian tubuh yang sama, atau mungkin dapat mempengaruhi 

satu bagian tubuh yang lebih berat dari yang lain. 

5. Ataxic hemiparese syndrome, melibatkan kelemahan pada satu sisi tubuh. 

Kaki seseorang lebih sering dipengaruhi daripada lengan (Fatkhurrohman, 

2011).  

D. Lingkup Gerak Sendi (LGS) 

Lingkup gerak sendi merupakan ruang gerk atau batasan gerak dari suatu 

kontraksi otot dalam melakukan suatu gerakan. Lingkup gerak sendi dalam 

pengertian lain yakni istilah untuk menggambarkan seberapa luas sendi dapat 

bergerak. Struktur yang terlibat dalam lingkup gerak sendi meliputi jaringan otot, 

permukaan sendi, kapsul, ligamen, pembuluh darah, fasciae, dan saraf (Aras, 

2013). 

Lingkup gerak sendi merupakan besarnya dalam satuan derajat dari suatu 

gerakan yang terjadi pada sendi. Posisi awal dalam melakukan pengukuran LGS 

yakni dengan posisi anatomis. Dalam melakukan pengukuran LGS terdapat tiga 
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sistem pencatatan yakni cara pengukuran yang pertama dengan sistem 0-180 

derajat, yang kedua dengan sistem 180-0 derajat, dan yang ketiga dengan sistem 

360 derajat (Irfan dkk, 2013). 

Cara pengukuran LGS dengan sistem pencatatan 180-0 derajat, sendi 

ekstremitas ada pada posisi 0 derajat untuk gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan 

adduksi saat dalam posisi anatomis. Posisi anatomis yakni posisi ekstremitas saat 

berada pada pertengahan antara medial dan lateral rotasi adalah 0 derajat untuk 

mengukur LGS saat rotasi. Sistem ini paling sering digunakan di dunia, hal ini 

pertama kali dirumuskan oleh Silver pada 1923 dan telah dibantu oleh banyak 

penulis, termasuk Cave dan roberts, Moore, American Academy of Orthopaedic 

Surgeons, dan American Medical Association (Irfan dkk, 2013). 

1. Pengukuran LGS 

 Pengukuran LGS penting dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan 

gerakan fungsi gerak pada persendian. LGS yang terbatas dapat disebabkan 

karena adanya nyeri, pembengkakan di sekitar sendi, perlengketan 

jaringanintra artikular, pemendekan jaringan otot atau tendon di sekitar sendi, 

dan gangguan lainnya (Aras, 2013).  

2. Tujuan Pengukuran LGS 

a. Mengetahui lingkup gerak satu sendi dengan sendi lainnya (sendi sakit dan 

sendi normal) 

b. Mengevaluasi keberhasilan dari intervensi 

c. Mendokumentasikan kemajuan dari lingkup gerak sendi 

d. Membantu meningkatkan motivasi pasien (Aras, 2013). 
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E. Proprioceprtive Neuromuscular Facilitation (PNF) 

1. Pengertian  

Terapi PNF merupakan terapi dengan memberikan rangsangan pada 

propioceptor sebagai salahsatu cara untuk meningkatkan kebutuhan 

mekanisme neuromuscular dengan dibuat lebih mudah (Wahyuddin, 2008). 

Mekanisme neuromuscular yakni dengan mempersiapkan gerakan dalam 

memberikan respon terhadap kebutuhan dalam melakukans suatu aktivitas. 

Sedangkan pengertian dari facilitation yakni memfasilitasi agar menjadi lebih 

mudah (Kisner & Colby, 2014). 

2. Fungsi PNF 

PNF merupakan bentuk terapi latihan yang mengkombinasikan pola 

gerak diagonal berdasarkan fungsional dengan teknik fasilitasi 

neuromuscular untuk membangkitkan respon motorik dan meningkatkan 

kontrol serta fungsi neuromuscular. Teknik PNF dapat digunakan untuk 

membentuk kekuatan dan daya tahan otot dan untuk memfasilitasi stabilitas, 

mobilitas, kontrol neuromuscular, dan koordinasi gerakan serta sebagai dasar 

untuk perbaikan fungsi (Kisner & Colby, 2014). 

3. Mekanisme PNF 

PNF merupakan terapi latihan dengan penggunaan pola diagonal dan 

aplikasi dengan melibatkan sensoris, propioceptif, kutaneus, visual, dan 

auditori, hal ini tujuannya untuk membangkitkan atau meningkatkan respon 

motorik. Dengan meningkatkan respon motorik maka akan mempermudah 

melakukan gerakan sehingga juga akan dapat meningkatkan lingkup gerak 

sendi (Kisner & Colby, 2014). 
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4. Teknik PNF 

Menurut Adler (2014), teknik PNF untuk meningkatkan lingkup gerak 

sendi antara lain: 

a. Dynamic Reversals 

Teknik ini mengubah gerakan active resisted dan concentric dari 

gerakan otot agonis ke otot antagonis tanpa disertai adanya rileksasi otot. 

Tujuan dari teknik ini adalah untuk meningkatkan AROM, meningkatkan 

kekuatan otot, membantu koordinasi gerakan motorik halus, mencegah 

kelelahan otot, menurunkan tonus otot dan meningkatkan endurance. 

c. Rhythmic Stabilization 

Kontraksi isometrik yang dilakukan tanpa adanya suatu gerakan. 

Tujuan dari teknik ini yaitu untuk meningkatkan AROM (Active Range 

Of Motion) dan PROM (Passive Range Of Motion), meningkatkan 

kekuatan otot, meningkatkan stabilitas dan meningkatkan keseimbangan, 

dan dapat mengurangi nyeri. 

d. Stabilizing Reversals 

Kontraksi isotonik dengan pemberian tahanan minimal untuk 

mencegah suatu gerakan berlebih. Tujuan dari teknik ini adalah 

meningkatkan stabilisasi dan keseimbangan, meningkatkan kekuatan 

otot, meningkatkan koordinasi antara otot agonis dan antagonis. 

F. Mirror Therapy 

1. Definisi 

Mirror therapy merupakan salah satu terapi yang melatih bayangan atau 

imajinasi motoric pasien. Cara kerja mirror therapy tersebut yakni dengan 

memberikan rangsangan visual ke otak melalui observasi dari gerakan anggota 
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tubuh yang akan ditiru seperti cermin oleh bagian anggota tubuh yang 

mengalami kelemahan (Kusgiarti, 2017). Sebelum pemberian mirror therapy 

pasien diberikan tes skala VIS tujuannya yakni untuk menilai kemampuan 

pasien dalam membayangkan gerakan melalui cermin. Berikut kriteria 

penilaian skala VIS: skala 1 = tidak ada bayangan; 2 = bayangan tidak 

jelas/kabur; 3 = bayangan agak jelas; 4 = bayangan jelas; 5 = bayangan jelas 

seperti terlihat (Fatkhurrohman, 2011). 

2. Fungsi Mirror Therapy 

Mirror therapy digunakan bentuk latihan untuk menyampaikan 

rangsangan visual ke otak melalui observasi dari gerakan anggota tubuh yang 

tidak mengalami kelemahan. Latihan gerak dengan menggunakan mirror 

therapy tujuannya untuk menstimulasi gerak dan respon gerak agar menjadi 

baik dan normal kembali. Hal ini dilakukan pada pasien stroke dalam 

mencapai kemandirian pasien, karena dengan melakukan latihan yang rutin 

akan membantu meningkatkan kekuatan otot pasien. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Verles dan Mulder (2007) mengemukakan bahwa sejumlah 

pasien berilusi lengan yang mengalami gangguan dapat bergerak secara 

normal walaupun sebenarnya pola gerakan secara signifikan yang dihasilkan 

dari ilusi lengan di cermin. Hipotesis tersebut menyatakan bahwa gerakan 

imajinasi dan gerakan terbuka dalam proses terjadinya gerakan pada dasarnya 

keduanya memiliki kesamaan (Kusgiarti, 2017). 

Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa mirror therapy dapat 

membantu dalam pemulihan fungsi motorik pada nggota tubuh yang 

mengalami kelemahan. Menurut studi pencitraan fungsional pada otak 

individu sehat, mengemukakan bahwa “adanya eksitabilitas pada korteks 
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motorik primer ipsilateral terhadap gerakan tangan unilateral, yang difasilitasi 

dengan melihat pantulan gerakan tangan dicermin.” Ketika menggunakan 

tangan kanan, namun diilustrasikan menggunakan tangan kiri dapat 

meningkatkan aktivasi otak kanan (begitu juga sebaliknya) (Pratiwi, 2017). 

3. Mekanisme 

Mirror therapy menurut Altsculler (1999) dapat memberikan input visual 

dari gerakan pada tangan yang mengalami kelemahan sehingga dapat 

mengkompensasi penurunan atau tidak adanya input propioceptif. Observasi 

pada suatu gerakan dapat memodulasi eksitabilitas pada korteks motorik dan 

juga representasi korteks somatosensoris. Dengan melihat stimulasi di cermin 

maka akan menyebabkan penjalaran sensasi pada tangan yang lain (Pratiwi, 

2017). 

Secara klinis, neurofisiologis, maupun pencitraan menunjukkan bahwa 

dengan mengimajinasikan suatu gerakan maka akan melibatkan jalur neural 

yang sama sesuai dengan eksekusi gerakan. Mekanisme lain yakni dengan 

melibatkan sistem saraf cermin (mirror neuron system). Mirror neuron adalah 

sel-sel saraf yang berada di area premotor yang akan aktif ketika mengamati, 

membayangkan, eksekusi suatu gerakan. Dengan membayangkan suatu 

gerakan maka akan mengaktifkan area pada otak yang digunakan dalam 

pengontrolan suatu gerakan, yaitu korteks motorik primer, korteks premotor, 

dan lobus parietal. Selain itu, dapat mengaktivasi sekitar 30% neuron M1 yang 

akan mengeksekuasi suatu gerakan yang dibayangkan. Studi aktivasi 

fungsional telah membuktikan bahwa saat melakukan gerakan, membayangkan 

gerakan, mengamati dan memahami gerakan dari orang  lain, dan mengamati 

alat yang digunakan saat melakukan gerakan, terdapat beberapa nodus di 
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sistem motorik yang sama (Pratiwi, 2017), sehingga dengan adanya stimulasi 

tersebut secara terus menerus dilakukan maka akan memicu terjadinya 

kontraksi pada otot sehingga akan mempermudah melakukan gerakan dan 

dapat meningkatkan lingkup gerak sendi pasien. 

 


