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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di negara berkembang stroke menjadi masalah besar karena insidennya 

yang terus mengalami peningkatan. Indonesia merupakan salah satu negara 

berkembang dengan pola hidup yang kurang baik dengan banyak ditemukan 

penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti diare, infeksi dan lain-

lain sebelum meningkatnya insiden penyakit stroke, jantung dan lain-lain. Namun 

pada saat ini banyak ditemukan penyakit yang disebabkan karena faktor 

degeneratif seperti osteoarthritis, penyakit jantung dan juga stroke. Faktor 

degeneratif ini bisa dipengaruhi oleh pola makan, gaya hidup, kurang olahraga 

dan lain sebagainya (Wahyuddin, 2008).  

Stroke merupakan gangguan fungsi saraf fokal atau global pada otak, yang 

muncul secara mendadak, progresif, dan cepat. Dikarenakan terdapat gangguan 

pada peredaran darah otak non traumatik. Gangguan fungsi saraf tersebut dapat 

berupa kelumpuhan anggota badan atau wajah, bicara tidak lancar atau tidak jelas 

(pelo), penurunan kesadaran, dan gangguan penglihatan (Kemenkes RI, 2013). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 bahwa terjadi peningkatan 

penderita stroke dari 8,3% per 1000 penduduk Indonesia menjadi 12,1% per 1000 

penduduk pada tahun 2007-2013 (Kemenkes RI, 2013). Terdapat dua kelompok 

utama yang menjadi faktor risiko stroke, kelompok pertama yaitu genetik dan 

kelompok kedua berdasarkan gaya hidup. Usia, umur, jenis kelamin, ras, riwayat 

stroke dalam keluarga dan serangan Transient Ischemic Attack termasuk dalam 
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kelompok pertama. Sedangkan hipertensi, merokok, diabetes mellitus, 

hiperlipidemia dan lain-lain termasuk dalam kelompok kedua (Kabi, et al 2015).  

Stroke dapat menimbulkan berbagai masalah seperti gangguan berbicara, 

gangguan penglihatan, gangguan berjalan, kelumpuhan satu sisi tubuh, gangguan 

persepsi, depresi, mudah lelah, emosi yang tidak stabil, gangguan memori, 

gangguan keseimbangan, gangguan koordinasi, gangguan fungsi sensorik dan 

motorik, gangguan aktivitas sehari-hari, perubahan kepribadian dan bahkan 

penderita harus bed rest total yang membuat penderita bergantung penuh terhadap 

keluarganya (Heart And Stroke Foundation 2003). 

Pada fase pemulihan stroke, fisioterapi memiliki peran peting untuk 

mengembalikan fungsi gerak tubuh. Fisioterapi merupakan bentuk pelayanan 

kesehatan individu atau kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan, 

memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan 

dengan menggunakan penanganan secara manual, menggunakan alat, peningkatan 

gerak, pelatihan fungsi dan komunikasi (IFI, 2016). 

Berbagai intervensi diberikan pada fase pemulihan seperti latihan 

keseimbangan, latihan berbicara, latihan berjalan, penguatan otot, latihan Range of 

Motion (ROM) dan latihan ADL. Tujuan dari pemberian intervensi pada penderita 

stroke yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup yang menurun karena efek dari 

suatu penyakit (Waghavkar & Ganvir, 2015).  Salah satu latihan yang efektif 

untuk meningkatkan ADL yaitu mirror therapy dan proprioceptive 

neuromuscular facilitation (PNF) (Chaturvedi, 2017). 

Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) merupakan intervensi 

yang memanfaatkan stretching technique untuk memperbaiki elastisitas otot dan 

menghasilkan efek positif pada active and passive range of motions (Funk et al, 
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2003 dalam Hindle, 2012). Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) 

bertujuan untuk merangsang proprioseptif sendi (Adler, 2014). Gerakan PNF 

dapat meningkatkan mekanisme neuromuskuler yang akan memberikan respon 

aktivitas sehingga terjadi peningkatan kemampuan aktivitas (Adler, 2014). PNF 

dapat meningkatkan aliran darah pada motor cortex dan somatosensoris sisi yang 

berlawanan (Faizah, 2018).  

Mirror therapy merupakan intervensi terapeutik terbaru yang berfokus 

untuk menstimulasi gerakan anggota tubuh yang tidak sakit (Sengkey, 2014). 

Mirror therapy adalah bentuk rehabilitasi atau latihan dengan menggunakan 

imajinasi motorik pasien. Cermin akan memberikan stimulasi visual kepada otak 

(saraf motorik cerebral yaitu ipsi lateral atau contra lateral) untuk menggerakkan 

anggota tubuh yang mengalami kelumpuhan. Terapi ini berfokus pada interaksi 

persepsi visual-motorik untuk meningkatkan anggota tubuh yang mengalami 

gangguan kelemahan otot. Kelebihan dari mirror therapy yaitu dapat 

meningkatkan status fungsional sensori motorik (Rizzolatti & Craighero 2004). 

Sengkey dan Pandeiroth (2014) berpendapat bahwa pemberian intervensi 

mirror therapy pada pasien stroke menunjukkan hasil yang sangat signifikan 

untuk meningkatkan fungsi sensorik dan motorik pada ekstremitas atas maupun 

ekstremitas bawah. Dan juga pemberian intervensi proprioceptive neuromuscular 

facilitation (PNF) merupakan aspek yang baik untuk mengembalikan fungsional 

pada pasien stroke (Chaturvedi, 2017). PNF dapat meningkatkan 60% mobilitas 

ekstremitas atas dan bawah, derajat kecacatan pasien menurun 40% dan 

meningkatkan kemandirian dalam melakukan  aktivitas sehari-hari sebanyak 

15,94% (Marlena & Joanna, 2018). Apabila intervensi mirror therapy dan PNF 

dikombinasikan maka terjadi peningkatan kemandirian dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari.  
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Berdasarkan studi pedahuluan yang dilakukan pada tanggal 3 April 2019 

di RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang didapatkan data bahwa sebagian 

besar pasien yang melakukan terapi di Klinik Rehabilitasi Medik merupakan 

pasien stroke. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2017) dengan judul 

“Efektivitas mirror therapy terhadap peningkatan kekuatan menggenggam pada 

pasien post stroke dengan hemiparesis di RS Tk. II dr. Supraoen Malang” 

didapatkan hasil bahwa intervensi mirror therapy efektif untuk meningkatkan 

kekuatan menggenggam pada pasien post stroke dengan hemiparesis. Pada 

penelitian sebelumnya hanya memberikan satu intervensi yaitu mirror therapy 

untuk meningkatkan kekuatan menggenggam, namun tidak menambahkan PNF 

sebagai intervensi lainnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Kombinasi Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation (PNF) dan Mirror Therapy Terhadap Peningkatan Activity Daily 

Living (ADL) Ekstremitas Atas Pada Pasien Stroke Hemiparese Di RSJ dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang” 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation (PNF) dan mirror therapy terhadap peningkatan activity daily living 

(ADL) ekstremitas atas pada pasien stroke hemiparese di RSJ dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh kombinasi proprioceptive neuromuscular 

facilitation (PNF) dan mirror therapy terhadap peningkatan activity daily 

living (ADL) ekstremitas atas pada pasien stroke hemiparese di RSJ dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi peningkatan ADL ekstremitas atas sebelum diberikan 

intervensi dengan PNF dan mirror therapy. 

b. Mengidentifikasi peningkatan ADL ekstremitas atas sesudah diberikan 

intervensi dengan PNF dan mirror therapy. 

c. Menganalisa pengaruh ADL ekstremitas atas. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Peneliti  

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program sarjana 

S1 Fisioterapi. 

b. Menambah pengetahuan mengenai PNF dan mirror therapy dalam 

pengaplikasiannya untuk meningkatkan ADL pada pasien stroke. 

2. Lokasi Penelitian 

Memberikan pengetahuan bahwa intervensi PNF dan mirror therapy 

dapat dilakukan pada pasien stroke untuk meningkatkan ADL. 

3. Institusi Pendidikan 

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah data hasil penelitian 

mengenai PNF dan mirror therapy yang dapat meningkatkan ADL pada 

pasien stroke. Serta dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan di dunia kesehatan yang berkaitan dengan penyakit stroke 

beserta intervensinya.  

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian oleh Okonkow U. P. et al. (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Okonkow U. Prosper, Okoye G. 

Chuba, Ibeneme S. C., Ihegihu Y. E., Egwuonwu V. Afam, Nwankwo M. J., 
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Ummuna J. Onuwa dengan judul “Effects Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation And Balance Training On Activities Of Daily Living (ADL) Of 

Stroke Survivors With And Without Cognitive Impairment” dilakukan di 

empat rumah sakit di Nigeria yaitu Nnamdi Azikwe University Teaching 

Hospital, Myles Specialist Hospital, Hope Specialist Hospital Dan Mercy 

Specialist Hospital. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

efektivitas propioceptive neuromuscular facilitation dan balance training 

pada pasien dengan dan tanpa penurunan kognitif dalam peningkatan activity 

daily living (ADL). Hasil penelitian yaitu adanya peningkatan activity daily 

living (ADL) setelah dilakukan propioceptive neuromuscular facilitation dan 

balance training sebanyak tiga kali seminggu selama 12 bulan. 

Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan variabel 

proprioceptive neuromuscular facilitation dan balance training untuk 

meningkatkan activity daily living (ADL) pada pasien stroke. Sedangkan 

penelitian yang saya lakukan menggunakan variabel PNF dan mirror therapy 

untuk meningkatkan activity daily living (ADL) pada pasien stroke dengan 

hemiparese. 

2. Penelitian oleh Zakrzewska Marlena dan Iizecka Joanna (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Zakrzewska Marlena, Iizecka Joanna 

dengan judul “The Effectiveness Of  PNF Method In Rehabilitation Of 

Patients After Ischemic Stroke” dilakukan di Rehabilitation Departments In 

Medical Facilities Lublin Province. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengevaluasi efektivitas PNF terhadap rehabilitasi pasien stroke iskemik. 

Hasil penelitian yaitu rehabilitasi PNF sangat efektif pada pasien stroke 

iskemik. 
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Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan variabel PNF untuk 

meningkatkan rehabilitasi pasien stroke iskemik. Sedangkan penelitian yang 

saya lakukan menggunakan dua variabel yaitu PNF dan mirror therapy untuk 

meningkatkan activity daily living (ADL) pada pasien stroke dengan 

hemiparese. 

3. Penelitian oleh Snehal Narsinha W. dan Suvarna Shyam G. (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Snehal Narsinha Waghavkar dan 

Suvarna Shyam Ganvir dengan judul ”Effectiveness Of Mirror Therapy To 

Improve Hand Functions In Acute And Subacute Stroke Patient” dilakukan di 

Department Of Physiotherapy Dr. Vikhe Patil Hospital, Ahmednagar. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas mirror therapy terhadap 

peningkatan fungsi tangan pada pasien stroke akut dan subakut. Hasil 

penelitian yaitu mirror therapy efektif digunakan dalam rehabilitasi fungsi 

tangan pada pasien stroke akut dan subakut. 

Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan variabel mirror 

therapy untuk meningkatkan fungsi tangan pada pasien stroke akut dan 

subakut. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggabungkan dua 

variabel yaitu PNF dan mirror therapy untuk meningkatkan activity daily 

living (ADL) pada pasien stroke dengan hemiparese. 

4. Penelitian oleh Jin-Young Park et al. (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Jin-Young Park, Moonyoung Chang, 

Kyeong-Mi Kim, Hee-Jung Kim dengan judul “The Effect Of Mirror Therapy 

On Upper-Extremity Funcion And Activities Of Daily Iving In Stroke 

Patients” dilakukan di Institutional Review Board Of Inje University. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan pengaruh mirror therapy dan 

sham therapy terhadap peningkatan fungsional upper limb dan activities of 
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daily living pada pasien stroke. Hasil penelitian yaitu mirror therapy lebih 

efektif untuk meningkatkan fungsional upper limb dan activities of daily 

living pada pasien stroke kronik. 

Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan variabel mirror 

therapy dan sham therapy untuk meningkatkan fungsional upper limb dan 

activities of daily living (ADL) pada pasien stroke kronik. Sedangkan 

penelitian yang saya lakukan menggunakan variabel PNF dan mirror therapy 

untuk meningkatkan activity daily living (ADL) pada pasien stroke dengan 

hemiparese. 

5. Penelitian oleh Sneha S. K. et al. (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sneha S. Khandare, R. M. 

Sigaravelan, Subhash M. Khatri dengan judul “Comparison Of Task Specific 

Exercise And Mirror Therapy To Improve Upper Limb Function In Subacute 

Stroke Patients” dilakukan di Neuro-Physiotherapy Department, Pravara 

Institute Of Medical Science, Loni Ahmednagar, Maharashtra State, India. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbandingan kombinasi 

intervensi TSE and MT pada pasien sub-akut dalam peningkatan fungsi upper 

limb dan tujuan kedua mengetahui perbandingan kombinasi intervensi TSE 

and MT with TSE alone and MT alone. Hasil penelitian yaitu adanya 

peningkatan yang signifikan pada tiga grup A,B,C. Akan tetapi grup C 

menunjukkan peningkatan 2 kali lebih baik dibandingkan dua grup lainnya. 

Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan variabel task specific 

exercise dan mirror therapy untuk memperbaiki fungsional upper limb pada 

pasien stroke akut. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan 

variabel PNF dan mirror therapy untuk meningkatkan activity daily living 

(ADL) pada pasien stroke dengan hemiparese. 


