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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi dan Fisiologi Otak 

1. Sistem Saraf 

Sistem saraf merupakan bagian yang paling kompleks, rumit dan 

salah satu bagian terkecil dalam tubuh manusia. Sistem saraf manusia terbagi 

menjadi dua yaitu sistem saraf pusat (SSP) dan sistem saraf tepi (SST) 

(Bahrudin, 2014). 

a. Serabut Saraf 

Secara mikroskopik serabut saraf mempunyai lapisan pelindung yang 

terdiri dari endoneurium dengan fungsi untuk membungkus akson secara 

langsung, perineurium sebagai pembungkus fesikel yang berupa 

kumpulan beberapa akson beserta endoneuriumnya dan epineurium 

merupakan pembungkus beberapa fesikel dan pembuluh darah yang ada 

di sekitarnya. Epineurium akan melanjutkan diri menjadi lapisan 

durameter di medulla spinalis (Bahrudin, 2014). 

b. Neuron dan Sinaps 

Neuron dan sinaps berperan pada proses informasi pada sistem saraf. 

Pada sinaps, informasi dihantarkan dari satu neuron ke neuron berikutnya 

melalui zat kimia yang disebut neurotransmiter. Struktur repetitif pada 

sel saraf disebut dendrit, yaitu penonjolan yang bercabang dan melekat 

pada badan sel. Struktur konduksi selanjutnya adalah akson yang 

panjangnya mencapai beberapa meter (Bahrudin, 2014). 
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c. Klasifikasi Neuron 

Bahrudin (2014) mengklasifikasi neuron berdasarkan struktural dan 

fungsinya. Klasifikasi neuron berdasarkan struktural terdiri dari: 

1) Anakson yaitu neuron kecil dan tidak ada tanda khusus dendrit dari 

akson. 

2) Neuron bipolar yang mempunyai satu dendrit bagus yang membentuk 

dendrit tunggal. Badan sel berada di antara dendrit dan aksonnya tidak 

bermielin. 

3) Neuron pseudoniupolar yang memiliki dendrit lanjutan, proses 

aksonal dan badan sel berada di satu sisi. 

4) Neuron multipolar mempunyai beberapa dendrit dan akson tunggal 

yang memiliki cabang satu atau lebih. 

Klasifikasi neuron menurut Bahrudin (2014) berdasarkan fungsi 

neuron terdiri dari: 

1) Sensoric neuron berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari 

lingkungan eksternal dan internal melalui reseptor exteroceptors yang 

memberikan informasi lingkungan eksternal seperti suhu, sentuhan, 

sensasi tekanan, dan memberikan informasi khusus pada penglihatan, 

penciuman, pendengaran. Reseptor proprioceptor yang memantau 

posisi dan pergerakan otot rangka dan sendi. Reseptor interoceptors 

yang memberikan informasi pada pencernaan, pernafasan dan sistem 

reproduksi (Bahrudin, 2014). 

2) Motoric neuron merupakan multipolar neuron yang membentuk divisi 

efferent dari sebuah sistem. Neuron motorik akan merangsang atau 
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memodifikasi kegiatan di jaringan perifer, organ dan sistem organ 

(Bahrudin, 2014). 

3) Interneuron terletak di antara neuron sensorik dan motorik. 

Interneuron bertanggung jawab untuk menganalisis input sensoris dan 

koordinasi motorik output (Bahrudin, 2014). 

2. Lapisan Kepala (Meningen) 

 

Gambar 2.1. Lapisan Kepala (Tortora, 2010) 

Meningen merupakan lapisan otak yang terletak tepat di sebelah 

dalam kranium. Lapisan kepala (meningen) berguna untuk melindungi otak, 

membetuk framework penompang untuk arteri, vena, sinus venosus dan untuk 

menutupi rongga yang terisi cairan dan spatium subarakhnoid. Jaringan ikat 

yang melindungi lapisan kepala (meningen) terdiri dari dura matter, 

arakhnoid matter dan pia matter (Moore, 2013). 

a. Dura matter merupakan lapisan fibrosa terluar dari selaput otak yang 

tebal dan keras. Dura matter terdiri dari dua lapisan fibrosa yaitu 

epidural space dan subdural space (Moore, 2013 dan Bahrudin, 2014).  

b. Arakhnoid matter merupakan lapisan intermedia tipis dan membran halus 

yang menutupi otak, terletak di antara dura matter dan pia matter yang 

berdekatan dengan otak. Deep arachoid matter adalah ruang 
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subarachnoid yang berisi meshwork dari serat kolagen yang elastis dan 

menghubungkan arakhnoid matter dengan pia matter (Moore, 2013 dan 

Bahrudin, 2014). 

c. Pia matter merupakan lapisan yang melekat langsung pada permukaan 

otak. Pia matter berfungsi sebagai bagian dasar pembuluh darah besar 

otak karena bercabang di atas permukaan otak, memberikan aliran darah 

untuk memenuhi kebutuhan darah pada daerah superfisial korteks 

(Bahrudin, 2014).  

3. Cairan Serebrospinal 

 

Gambar 2.2 Cairan Serebrospinal (Tortora, 2010) 

Cairan serebrospinal merupakan cairan jernih yang dibentuk oleh 

plexus chroideus ventrikel otak. Cairan tersebut meninggalkan sistem 

ventrikular menuju spatium subarachnoid di antara arachnoid dan pia matter 

sebagai bantalan dan memberi makan otak (Moore, 2013).  Fungsi penting 

cairan serebrospinal yaitu mencegah pergeseran langsung antara susunan 

saraf dengan kerangka otak (fossa cranium), sebagai penyongkong otak, 

penyalur nutrisi dan pesan kimia lainnya (Bahrudin, 2014). 
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4. Vaskularisasi Otak 

 

Gambar 2.3 Vaskularisasi Otak (Tortora, 2010) 

Aliran darah ke otak berasal dari dua pembuluh darah besar yaitu 

arteri karotis interna dan arteri vertebralis yang terletak di dalam spatium 

subarachnoid. Darah vena mengalir ke sinus dura matris melalui vena 

encephali dan vena cerebelli kemudian kembali ke jantung melalui vena 

jugularis (Moore, 2013 dan Bahrudin, 2014) 

a. Arteri Karotis Interna 

Arteri karotis interna berasal dari arteri carotis communins pada batas 

superior cartilago thyroidea. Percabangan arteri karotis interna sering 

disebut sirkulasi anterior otak (Moore, 2013). Arteri karotis interna 

membawa 80% darah untuk mensuplai otak bagian depan, atas, lateral 

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

b. Arteri Vetebralis 

Arteri vertebralis berasal dari arteri subclavia yang membawa darah 

untuk mensuplai bagian lapisan otak (meningen) dan area infra tentorial 



14 

 

 

yang berisi cerebellum, batang otak, bagian belakang dan bawah hemisfer 

otak (Bahrudin, 2014 dan Moore, 2013). 

5. Sistem Saraf Pusat (SSP) 

 

Gambar 2.4 Sistem Saraf Pusat (Tortora, 2010) 

Sistem saraf pusat merupakan pusat perintah untuk sebagian besar atau 

bahkan semua fungsi dalam tubuh (Barret et al, 2014). Sistem saraf pusat 

terdiri dari otak (ensefalon) dan medula spinalis yang merupakan pusat 

kontrol dan pusat integrasi dari seluruh tubuh manusia. Sistem saraf pusat 

terlindungi oleh tulang kranium dan vertebrae, selaput otak (meningen) dan 

cairan serebrospinal yang terletak pada ruang subaraknoid (Bahrudin, 2014). 

6. Otak (Ensefalon) 

 Otak sebagai sistem pengatur tubuh terdiri dari 20 milyar neuron, setiap 

neuron dapat menerima informasi melalui ribuan sinaps dalam satu waktu. 

Otak banyak membutuhkan pasokan nutrisi yang konstan terutama oksigen 

dan glukosa serta aliran darah yang cukup (Bahrudin, 2014). Otak terdiri dari 

otak besar (cerebrum), batang otak (brainstem) dan otak kecil (cerebellum). 

a. Otak Besar (Cerebrum) 
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Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak yang terdiri dari 

hemisfer kanan dan kiri yang di hubungkan oleh korpus kalosum. 

Kesadaran, intelektual, penyimpanan memori, pengambilan informasi 

kembali dan pola motorik terletak pada cerebrum (Bahrudin, 2014). 

Menurut Bahrudin (2014) otak besar terdiri dari: 

1) Telesefalon  

Korteks Serebri, pada otak besar terdapat beberapa lobus yang 

di pisahkan oleh beberapa fisura dan sulkus. Lobus pada otak 

besar yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis dan 

lobus oksipitalis. Lesi destruktif pada korteks serebri dapat 

mengakibatkan defisit neurologik (Bahrudin, 2014).  

Subkorteks, pada bagian tengah hemisfer serebri berisi 

serabut-serabut transversal. Terdapat kapsula interna berupa 

kumpulan serabut bermielin yang memisahkan nukleus 

lentiformis dengan nukleus kaudatus dan talamus. Lesi pada 

subkorteks dan talamus akan menyebabkan gangguan sensibilitas, 

hemiparesis (kelumpuhan pada daerah konta lateral dari lesi) 

(Bahrudin, 2014).  

Sistem Limbik terdapat pada perbatasan antara otak dengan 

diensefalon. Sistem limbik merupakan kumpulan dari otak 

(cerebrum), diensefalon dan mesenfalon. Sistem limbik berfungsi 

sebagai pembentuk perilaku dan emosional, memfasilitasi 

penyimpanan dan pengambilan memori (Bahrudin, 2014). 

Ganglia Basalis merupakan kumpulan inti di substansia abu-

abu pada bagian dalam hemisfer otak dan nukleusnya terletak 

disetiap hemisfer inferior di pusat subtansia putih. Ganglia 
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basalis berfungsi sebagai pengontrol bawah kesadaran dan 

integrasi otot rangka, pengatur pola koordinasi gerakan dan 

menyampaikan informasi dari korteks serebral ke talamus. Lesi 

pada ganglia basalis akan menyebabkan dystonic posture, lesi 

pada globus palidus dan substansia nigra akan mengakibatkan 

akinesia, sedangkan lesi pada putamen dan nukleus kaudatus akan 

mengakibatkan hiperkinesia (Bahrudin, 2014). 

2) Diensefalon 

Epitalamus merupakan membran bagian anterior yang 

membentang pada pleksus koroid melalui foramina interventrikular 

ke dalam ventrikel lateral (Bahrudin, 2014). 

Talamus berfungsi untuk memproses informasi sensorik dari 

medulla spinalis dan saraf kranial sebelum disampaikan ke otak atau 

batang otak. Talamus bertindak sebagai penyaring informasi dan 

menyampaikan sebagian kecil dari informasi sensorik (Bahrudin, 

2014). 

Hipotalamus terletak di bawah dan depan talamus yang 

mempengaruhi pusat emosi dan komponen batang otak. Hipotalamus 

berfungsi untuk mengatur keinginan dan kebiasaan (lapar, haus, 

keinginan seksual), regulasi suhu tubuh, mengontrol ritme sirkadian 

dan mengontrol sistem otonom (Bahrudin, 2014). 

Subtalamus terletak di antara mesensefalon dan talamus bagian 

dorsal yang berfungsi sebagai pengatur fungsi sensorik, motorik dan 

retikular (Bahrudin, 2014). 
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b. Batang Otak (Brainstem) 

 

Gambar 2.5 Batang Otak (Tortora, 2010) 

1) Mesensefalon (Midbrain) 

Midbrain terletak pada bagian rostral batang otak, fossa cranii 

media dan posterior yang berisi nukleus untuk mengatur gerakan 

visual, mengaudit informasi dan membangkitkan respon reflek untuk 

stimulus (Bahrudin, 2014 dan Moore, 2014). 

2) Pons 

Pons terletak di inferior mesensefalon di atas medulla 

oblongata yang membentuk tonjolan pada permukaan anterior 

batang otak dan melekat pada cerebellum (Bahrudin, 2014). 

 

3) Medula Oblongata 

Medula oblongata mengubungkan otak dengan medula 

spinalis yang berfungsi sebagai penyampai informasi dari spinal 

cord (Bahrudin, 2014). 

c. Otak Kecil (Cerebellum) 

 

Gambar 2.6 Otak Kecil (Tortora, 2010) 
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Otak kecil merupakan pusat untuk mengontrol fungsi motorik. Otak 

kecil membawa informasi dari sebagian traktus sensori (proprioceptic) 

dengan impuls motorik pada area motorik di otak dan medula spinalis. 

Cerebellum berfungsi sebagai koordinasi gerakan volunter, 

keseimbangan tubuh dan tonus otot (Bahrudin, 2014). 

d. Medulla Spinalis 

Medulla spinalis mencapai panjang 45 cm terbentang dari vertebrae 

C1 sampai L1. Bentuk medulla spinalis tidak silinder sempurna, akan 

tetapi memiliki dua bagian yang membesar pada level cervical dan 

lumbal. Area tersebut merupakan pool motorik neuron yang mensuplai 

lengan dan tungkai dan tempat ekspansi grey matter. Secara imaginer, 

medulla spinalis dibagi terdiri dari 31 segmen yaitu 8 segmen cervical, 

12 segmen thorakal, 5 segmen lumbal, 5 segmen sakral dan 1 atau 

beberapa segmen koksigeal (Bahrudin, 2014). 

7. Sistem Saraf Tepi (SST) 

  Sistem saraf tepi merupakan penghantar data penting dari sistem saraf 

pusat ke tubuh dan mengumpan balik data yang didapat dari tubuh kembali ke 

sistem saraf pusat (Barret et al, 2014). Susunan saraf tepi terdiri dari saraf 

kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara sistem 

saraf pusat dan tubuh (Bahrudin, 2014). 

a. Saraf Kranial 

 

Gambar 2.7 Saraf Kranial (Tortora, 2010) 
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 Saraf kranial merupakan komponen sistem saraf perifer yang 

berhubungan dengan otak (Bahrudin, 2014).  

1) Saraf Olfactorius (Nervus I) 

  Saraf ini bertanggung jawab dalam membawa informasi 

sensorik pada hidung. 

2) Saraf Optikus (Nervus II) 

  Saraf ini yang membawa informasi visual dari reseptor 

sensorik di mata. 

3) Saraf Okulomotor (Nervus III) 

  Saraf yang menginervasi otot ekstraokular yang 

menggerakkan bola mata. 

4) Saraf Trochlearis (Nervus IV) 

  Saraf ini merupakan saraf kranial terkecil otot mata bagian 

atas. 

5) Saraf Trigeminalis (Nervus V) 

  Saraf ini merupakan saraf kranial terbesar, campuran dari 

opthalmikus, maxilaris, dan mandibularis. 

6) Saraf Abducens (Nervus VI) 

  Saraf ini menginervasi otot rektus lateralis. 

7) Saraf Fasialis (Nervus VII) 

  Saraf ini mengontrol otot pada kulit kepala dan wajah. Saraf 

fasialis juga menyediakan sensasi pada wajah dan menginervasi 2/3 

bagian depan lidah. 

8) Saraf Verstibulokochlearis (Nervus VIII) 
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  Saraf yang terdiri dari saraf vestibular (sebagai monitor 

sensasi keseimbangan, posisi dan gerakan), dan saraf kochlearis 

(sebagai monitor reseptor pendengaran). 

9) Saraf Glossopharyngealis (Nervus IX) 

  Saraf ini merupakan saraf yang menginervasi 1/3 belakang 

lidah, faring, dan mengontrol proses menelan. 

10) Saraf Vagus (Nervus X) 

  Saraf ini merupakan saraf yang mengontrol fungsi otonom 

organ dalam dan variasi komponen motorik. 

11) Saraf Accessorius (Nervus XI) 

  Saraf ini yang menginervasi otot trapezius dan otot 

sternocleidomastoid 

12) Saraf Hipoglosus (Nervus XII) 

  Saraf ini berfungsi untuk menggerakkan lidah (Bahrudin, 

2014). 

b. Saraf Spinalis 

 

Gambar 2.8 Saraf Spinalis (Tortora, 2010) 
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 Susunan saraf tepi terdiri dari susunan motorik dan sensorik. 

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

(Bahrudin, 2014).  

1) Susunan Saraf Tepi Motorik  

 Terdapat 31 pasang saraf spinalis, yakni terdiri dari 8 saraf 

cervicalis, 12 saraf thoracalis, 5 saraf lumbalis, 5 saraf sacralis, 

dan 1 saraf koksigeal. Kemudian terdapat dua sistem pleksus 

dalam tubuh manusia yaitu pleksus brachialis dan pleksus 

lumbosacralis (Bahrudin, 2014). Satu saraf perifer dan satu saraf 

spinalis dapat melayani beberapa otot. Satu otot tertentu dapat 

memperoleh peran dari beberapa saraf spinalis yang berbeda 

(Bahrudin, 2014). 

2) Susunan Saraf Tepi Sensorik 

 Seluruh modalitas rasa dari reseptor kulit dikirim ke pusat 

melalui saraf perifer, saraf spinalis, pleksus, radiks posterior dan 

kemudian akan membentuk ganglion dorsalis yang berada pada 

foramen intervetebralis, selanjutnya akan menuju ke medula 

spinalis untuk diteruskan ke otak. Susunan saraf tepi sensoris 

terdapat di sepanjang jalur sensoris antara reseptor pada kulit 

hingga sampai pada ganglion dorsalis. Ganglion dorsalis 

merupakan neuron sensoris yang tidak berada dalam medula 

spinalis seperti neuron motorik. Beberapa saraf tepi sensoris akan 

mendapatkan inervasi dari beberapa saraf spinalis (Bahrudin, 

2014). 
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B. Anatomi dan Fisiologi Ekstremitas Atas 

1. Sistem Saraf Ekstremitas Atas 

 

Gambar 2.9 Pleksus Brachialis (Tortora, 2010) 

  Pleksus brakialis (C5-Th1) adalah saraf yang keluar dari foramen, 

pleksus brachialis terbagi menjadi dua yaitu rami primer anterior dan posterior. 

Fungsi pleksus bracialis yaitu sebagai pusat distribusi dari sistem saraf tepi. Pola 

bergelombang pada pleksus berfungsi untuk mobilisasi saraf yaitu bila terjadi 

ketegangan pada salah satu saraf, maka tegangan tersebut akan ditransmisikan.  

Serabut vasomotorik dimulai dari trunkus simpatis dan bergabung dengan rami 

primer anterior untuk berjalan di antara pleksus brachialis dan saraf tepi pada 

ekstremitas. Pleksus brachialis terdiri dari lima saraf tepi yaitu nervus 

musculuscutaneus, axilaris, medianus, ulnaris dan radialis (Kisner dan Colby, 

2014). 

C. Dermatome dan Myotome Ekstremitas Atas 

Dermatome merupakan daerah pada kulit yang menerima sebagian besar 

persarafan sensorik dari salah satu saraf spinalis (Tortota, 2010). Sedangkan 

myotome merupakan sekelompok group otot yang menerima sebagian besar 

persarafan motorik dari segmen saraf spinalis (Tortora, 2010). 
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Gambar 2.10 Dermatom (Tortora, 2010) 

D. Stroke 

1. Definisi Stroke 

Stroke merupakan gangguan fungsi saraf fokal atau global pada otak, 

yang muncul secara mendadak, progresif, dan cepat. Disebabkan adanya 

gangguan peredaran darah otak non traumatik. Gangguan fungsi saraf 

tersebut dapat berupa kelumpuhan anggota badan atau wajah, bicara tidak 

lancar atau tidak jelas, penurunan kesadaran, dan gangguan penglihatan 

(Kemenkes RI, 2013). Menurut Gustaviani (2007) stroke atau gangguan 

peredaran darah pada otak (GPDO) merupakan sindrom yang diakibatkan 

karena adanya gangguan aliran darah pada salah satu otak dan menimbulkan 

gangguan fungsional otak berupa defisit neurologis atau gangguan pada saraf. 

2. Epiodemiologi Stroke 

Menurut Pudiastuti tahun 2011 dalam kurun waktu satu tahun terdapat 

200 per 100.000 penduduk di dunia mengalami insiden stroke. Berdasarkan 

hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 di Indonesia terjadi peningkatan 

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

penduduk pada tahun 2007-2013 (Kemenkes RI, 2013). 
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3. Klasifikasi Stroke 

Menurut Goldszmidt dan Caplan (2013) stroke diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu: 

a. Stroke Iskemik 

Delapan puluh persen insiden stroke merupakan stroke iskemik 

(Goldszmidt dan Caplan, 2013). Stroke iskemik menunjukkan 

perkembangan mendadak defisit neurologis fokal yang dihubungkan 

dengan adanya gangguan aliran darah cerebral (Moore, 2013). Menurut 

Goldszmidt dan Caplan (2013) stroke iskemik disebabkan oleh oklusi 

arteri trombolik atau tromboemboli. Menurut American Heart Association 

atau American Stroke Association stroke iskemik merupakan kumpulan 

dari gejala defisit neurologis yang diakibatkan oleh gangguan fungsi otak 

akut baik fokal maupun global secara mendadak, disebabkan oleh 

berkurangnya atau hilangnya aliran darah pada parenkim otak, retina atau 

medulla spinalis, dapat disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya 

pembuluh darah arteri maupun vena, yang dibuktikan dengan pemeriksaan 

imaging atau patologi (Coupland, 2017). Stroke iskemik yaitu keadaan 

otak yang mengalami iskemia dan nekrosis akibat terhenti atau 

menurunnya aliran darah ke otak karena adanya sumbatan trombus atau 

emboli (Bahrudin, 2017). 

Stroke iskemik menurut Goldszmidt dan Caplan (2013) dibagi 

menjadi beberapa bagian, yaitu:  

1) Aterotrombosis Arteri Besar 

Aterotrombosis arteri besar disebabkan karena adanya 

obstruksi pada satu atau lebih pembuluh darah otak dan 50% diawali 
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dengan TIA. Sering terjadi pada saat tidur (terbangun dengan keadaan 

defisit neurologis). Perubahan neurologis sering berfluktuasi secara 

progresif atau bertahap karena rekanalisasi, retrombosis dan 

perubahan pada aliran darah kolateral. Lokasi yang terkena yaitu pada 

korteks superficial (paling sering MCA), serebellum atau wilayah 

PCA (Goldszmidt dan Caplan, 2013). 

Faktor risiko aterotrombosis arteri besar yaitu laki-laki, 

merokok, diabetes, penyakit arteri koroner, penyakit arteri perifer dan 

obesitas. Gejala penyerta yang sering terjadi yaitu nyeri kepala 

sebelum, pada atau setelah onset, vomitus dan jarang terjadi 

kehilangan kesadaran (Goldszmidt dan Caplan, 2013). 

2) Emboli Otak 

Emboli otak disebabkan karena terbentuknya emboli pada 

sistem vaskular di tempat lain yang tersangkut pada pembuluh darah 

sehingga memblokade aliran darah di otak yang terjadi secara tiba-

tiba, 80% dengan defisit maksimal saat terjadi onset. Kemudian 

menunjukkan perkembangan bertahap selama 24 jam pertama. 

Sindrom MCA merupakan kejadian  yang paling umum: defisit 

sensormotorik kontralateral (lengan atau wajah lebih sering daripada 

kaki), afasia (hemisfer dominan) dan defisit ketidaksadaran. Lokasi 

yang terkena yaitu pada korteks superficial (paling sering MCA), 

serebellum atau wilayah PCA (Goldszmidt dan Caplan, 2013). 

Faktor risiko emboli otak yaitu fibrasi atrium, penyakit katup, 

kardiomiopati dan penyakit arteri koroner. Gejala yang ditimbulkan 

yaitu defisit neurologis pada saat onset, nyeri kepala pada atau setelah 
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onset, vomitus dan penurunan kesadaran jarang terjadi (Goldszmidt 

dan Caplan, 2013). 

3) Infark Lakunar 

Infark lakunar 25% diawali dengan TIA yang terjadi secara 

fluktuasi atau progresif bertahap. Dapat memburuk dari jam ke hari. 

Lokasi yang terkena yaitu struktur otak dalam (ganglia basalis, 

talamus, pons, serebellum). Faktor risiko dari infark lakunar yaitu 

hipertensi dan diabetes. Biasanya tidak ada gejala yang timbul seperti 

tidak adanya nyeri kepala atau vomitus (Goldszmidt dan Caplan, 

2013). 

4) Transient Ischemic Attack (TIA) 

“Transient Ischemic Attack merupakan periode singkat 

disfungsi neurologis yang disebabkan oleh iskemia reversibel wilayah 

vaskular”. TIA terjadi kurang dari 24 jam, biasanya berlangsung 

kurang dari 1 jam. Pasien dengan TIA mempunya risiko tinggi untuk 

berkembang menjadi stroke dalam jangka waktu 48 jam (Goldszmidt 

dan Caplan, 2013). 

b. Stroke Hemoragik 

Stroke hemoragik terjadi karena ruptur arterial atau aneurisma sekuler 

(berry aneurysms), dilatasi dinding arterial karena melemah (Moore, 

2013). Menurut American Heart Association atau American Stroke 

Association stroke hemoragik merupakan suatu gangguan organik otak 

yang disebabkan  adanya darah di parenkim otak atau ventrikel (Coupland, 

2017).  
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Menurut (Goldszmidt dan Caplan, 2013) stroke hemoragik 

diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1) Subarachnoid Hemorrhage 

Subarachnoid hemorrhage adalah perdarahan pada ruang 

subarachnoid yaitu pada ruang antara selaput arachnoid dan pia meter 

(Bahrudin, 2017). Lokasi yang terkena di subarachnoid dan terkadang 

di meningoserebral (Goldszmidt dan Caplan, 2013). 15-30% terjadi 

kebocoran pada saat nyeri kepala. Faktor risiko subarachnoid 

hemorrhage yaitu hipertensi, gangguan perdarahan, obat-obatan, trauma 

dan idiopatik. Gejala yang ditimbulkan yaitu mendadak nyeri kepala 

hebat, penghentian aktivitas, muntah, kehilangan kesadaran, 

hemiparesis dengan atau tanpa afasia dan paresis nervus cranialis 

seperti okulomotor dan abdusen (Goldszmidt dan Caplan, 2013 dan 

Bahrudin, 2017).  

2) Intracerebral Hemorrhage 

Intracerebral hemorrhage ditandai dengan tidak adanya tanda-

tanda neurologis fokal atau kelumpuhan nervus okulomotor. Lokasi 

yang terkena sebagian besar struktur otak dalam (ganglia basalis, white 

mater, talamus, pons, cerebellum) atau bagian otak lainnya. Faktor 

risiko intracerebral hemorrhage yaitu hipertensi, gangguan perdarahan, 

obat-obatan, angiopati, amiloid dan trauma (Goldszmidt dan Caplan, 

2013). Gejala yang ditimbulkan yaitu nyeri kepala (50% tidak 

ditemukan khususnya pada perdarahan yang lebih kecil), muntah, 

penuruah kesadaran, kejang terutama pada perdarahan besar, defisit 

sensorik kontra lateral, defisit motorik, ataksia, nistagmus dan 
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gangguan koordinasi (Goldszmidt dan Caplan, 2013 dan Bahrudin, 

2017). 

3)  Perdarahan Subdural atau Ekstradural 

Perdarahan subdural atau ekstradural biasanya disebabkan 

karena trauma kapitis. Gejala secara bertahap akan berkembang dalam 

beberapa menit sampai beberapa jam, akan timbul ketika stres. Defisit 

neurologis fokal menonjol dan menunjukkan lokasi perdarahan 

kemudian akan bertahap (biasanya sedikit) melemah dan kebas pada 

satu sisi. Lokasi yang terkena ekstraserebral (paling sering pada 

lengkung otak). Faktor risiko perdarahan subdural atau ekstradural yaitu 

usia lanjut, cidera kepala dan antikoagulan. Gejala yang ditimbulkan 

yaitu nyeri kepala dan penurunan kewaspadaan (Goldszmidt dan 

Caplan, 2013). 

4. Faktor Risiko Stroke 

Menurut Kabi et al. (2015) terdapat dua kelompok utama yang 

menjadi faktor risiko stroke. Kelompok pertama yaitu genetik dan kelompok 

kedua berdasarkan gaya hidup.  

Yang termasuk dalam kelompok pertama yaitu usia, lebih dari 50% 

penderita stroke berusia lebih dari 50 tahun (Dinata, 2013). Jenis kelamin, 

perempuan menjadi faktor risiko terkena stroke dengan persentase 54,17% 

dibandingkan laki-laki dengan presentase 45,83% (Dinata, 2013), sedangkan 

menurut penelitian Kabi et al. (2015) penderita stroke lebih banyak laki-laki 

dari pada perempuan. Riwayat stroke dalam keluarga dan riwayat terkena 

serangan Transient Ischemic Attack. 
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Yang termasuk dalam kelompok kedua yaitu hipertensi, penderita 

hipertensi yang tidak mendapatkan pengobatan dan cek-up secara rutin 

(teratur) akan meningkatkan risiko penyakit serius lainnya dan bahkan 

menyebabkan kematian. Tekanan darah tinggi secara terus menerus 

akan mengakibatkan jantung bekerja lebih keras dan memperberat 

kerja jantung dan pada akhirnya dapat merusak pembuluh darah 

jantung, ginjal, otak maupun mata (Hanum, 2013). Hipertensi 

merupakan penyebab utama terjadinya stroke dan serangan jantung 

(Hanum, 2013). Penyakit Jantung, penyakit jantung yang dimaksud 

seperti infark miokard, elektrokardiogram abnormal, penyakit katup 

jantung, dan gagal jantung kongesif merupakan faktor risiko terjadinya 

stroke (Hanum, 2013). Diabetes Melitus merupakan kadar glukosa dalam 

darah yang tinggi dan dapat meningkatkan atheroskelrosis, seseorang yang 

menderita diabetes melitus mempunyai risiko dua kali lebih tinggi 

menderita stroke (Harsono, 2005 dalam Dinata, 2013 & Hanum, 2013). 

Merokok dapat meningkatkan konsentrasi fibrinogen yang akan 

mempermudah terjadinya penebalan dinding pembuluh darah dan 

meningkatkan viskositas darah. Perokok aktif meningkatkan faktor risiko dua 

kali lipat untuk mengalami penyakit jantung dan stroke (Perhimpunan Dokter 

Spesialis Saraf Indonesia, 2011). 

5. Manifestasi Klinis 

Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (2011) berpendapat 

bahwa manifestasi klinis stroke bervariasi, tergantung bagian otak yang 

mengalami gangguan aliran darah ke daerah tersebut. 

Gangguan pada pembuluh darah karotis: 
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a. Arteri Serebri Medial  

Gangguan rasa pada daerah wajah sesisi atau gangguan rasa di lengan 

dan tungkai sesisi, gangguan gerak dan kelumpuhan dari tingkat ringan 

sampai kelumpuhan total pada lengan atau tungkai sesisi (hemiparese), 

gangguan berbicara (afasia) dan pelo (disatria), gangguan penglihatan 

(kebutaan satu sisi atau separuh lapangan pandang), mata selalu melirik 

ke arah satu sisi, kesadaran menurun, tidak mengenal orang atau keluarga 

terdekat, kelumpuhan separuh wajah, merasa anggota badan sesisi tidak 

ada, tidak dapat membedakan antara kanan dan kiri dan tampak kelainan 

namun tidak disadari penderita. 

b. Arteri Serebri Anterior  

Kelumpuhan salah satu tungkai dan gangguan saraf perasa, 

inkontinensia urine, tidak sadar, gangguan mengungkapkan maksud dan 

menirukan omongan orang lain. 

c. Arteri Serebri Posterior 

Kebutaan seluruh lapangan pandang satu sisi atau separuh lapangan 

pandang pada kedua mata, nyeri spontan dan rasa getar pada separuh sisi 

tubuh, kesulitan memahami barang yang dilihat, namun mengerti apabila 

di raba atau mendengar suarannya dan kehilangan kemampuan mengenal 

warna. 

Gangguan pada pembuluh darah vertebralis: 

a. Gangguan gerak bola mata dan nistagmus 

b. Gangguan keseimbangan 

c. Kedua kaki lemah, tidak dapat berdiri 

d. Vertigo atau dizziness 
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e. Tuli mendadak 

f. Muntah 

g. Gangguan menelan (disfagia) 

h. Pelo (disatria) 

E. Hemiparese 

1. Definisi Hemiparese 

Hemiparese merupakan kelemahan separuh badan akibat gangguan 

tonus yang menyebabkan adanya gangguan motorik (Sudaryanto, 2018). 

Hemiplegia adalah kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh yang disebabkan 

oleh kerusakan otak, sementara hemiparesis adalah kelemahan atau 

kelumpuhan parsial pada satu sisi tubuh yang disebabkan oleh kerusakan 

otak, biasanya berlawanan dengan lokasi lesi pada daerah cerebral vascular 

(CVA) atau cedera otak lainnya (Reed, 2014).  

2. Dermatom Akibat Hemiparese 

Lesi pada daerah cerebral vascular (CVA) kiri dapat menyebabkan 

hemiparese bagian tubuh sebelah kanan, gangguan berkomunikasi 

(aphasia), apraxia dan gangguan motorik lainnya. Lesi pada daerah 

cerebral vascular (CVA) kanan dapat mengakibatkan hemiparese bagian 

tubuh sebelah kiri, gangguan visual, penurunan kognitif dan gangguan 

perilaku (Reed, 2014). 

F. Activity Daily Living (ADL) 

1. Definisi ADL 

Activity daily living (ADL) merupakan keterampilan dasar seseorang 

untuk merawat diri sendiri dalam melakukan aktivitas pokok seperti ke toilet, 

makan, mempercantik diri, mandi dan berpindah tempat (Dewi, 2014). ADL 
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merupakan tingkat kemandirian seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-

hari yang dilakukan secara rutin (Ediawati, 2012). “ADL adalah kemampuan 

seseorang dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari secara mandiri 

tanpa bantuan orang lain” (Aras, 2013). 

2. Jenis ADL 

Menurut Primadayanti (2011) pemenuhan kebutuhan pokok dasar 

diperoleh melalui aktivitas sehari-hari yang terbagi menjadi dua yaitu ADL 

standar dan ADL instrumen. 

a. ADL standar meliputi kemampuan untuk merawat dirinya sendiri seperti 

mandi, makan, berpakaian, buang air kecil dan buang air besar. 

b. ADL instrumen meliputi aktivitas lain atau penunjang kehidupan sehari-

hari seperti mencuci baju, memasak, menggunakan alat komunikasi dan 

transportasi dan lain-lain. 

3. Faktor yang Mempengaruhi ADL 

Menurut Amalia (2017) faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari yaitu: 

a. Umur 

  Umur menunjukan kemampuan perkembangan seseorang dalam 

melaksanakan activity daily living (Amalia, 2017).   

b. Fungsi Kognitif 

  Fungsi kognitif dapat menunjukkan kemampuan seseorang dalam 

menerima, mengkoordinasikan dan menerapkan stimulus yang diterima 

agar dapat menyelesaikan masalahnya (Amalia, 2017). 

c. Fungsi Psikososial 
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  Fungsi psikososial ini berhubungan dengan perilaku intrapersonal dan 

perilaku interpersonal. Perilaku intrapersonal seperti konsep diri sendiri 

yang baik, kontrol emosi yang baik dapat mempengaruhi aktivias sehari-

hari. Sedangkan perilaku interpersonal seperti komunikasi dengan orang 

lain, interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitar. Apabila intrapersonal 

dan interpersonal mengalami gangguan maka akan berpengaruh terhadap 

aktivitas sehari-hari (Amalia, 2017). 

d. Rehabilitasi  

  Rehabilitasi dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari pasien. Apabila 

pasien rutin melakukan rehabilitasi maka komplikasi yang ditimbulkan 

akan semakin kecil, sebaliknya apabila pasien tidak menjalankan 

rehabilitasi dengan baik maka kelumpuhan permanen akan terjadi pada 

anggota yang pernah mengalami kelumpuhan (Amalia, 2017). 

4. Alat Ukur Modifikasi Wolf Motor Function Test (WMFT) 

Wolf motor function test (WMFT) merupakan suatu alat ukur yang 

akurat dengan tingkat kehandalah hasil pengukuran yang tinggi dan juga 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelainan fungsional ekstremitas atas 

pada pasien stroke (Morris et al, 2001; Wolf et al, 2001 dalam Lai et al, 

2019). WMFT dirancang untuk memeriksa gerakan fungsional ekstremitas 

atas melalui serangkaian tugas dengan tingkat kesulitan berbeda-beda 

(Woodbury et al, 2010). Penilaian activity daily living tercantum dalam tabel 

di bawah ini:   
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Tabel 2.1 Penilaian Activity Daily Living (ADL) Menggunakan WMFT 

No Aktivitas 

1 Mengangkat pensil (ibu jari dan jari telunjuk) 

2 Mengangkat klip kertas (ibu jari dan jari manis) 

3 Menumpuk benda (koin) 

4 Menumpuk kartu 

5 Kekuatan menggenggam 

6 Memutar kunci dengan kunci 

7 Melipat handuk 

G. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) 

1. Definisi PNF 

Propioceptive 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, 2003 dalam Hindle, 2012 dan Kayla et al, 2012). Gerakan PNF 

dapat meningkatkan mekanisme neuromuskuler yang akan memberikan 

respon aktifitas sehingga terjadi peningkatan kemampuan aktifitas (Adler, 

2014). 

2. Mekanisme PNF 

PNF dapat meningkatkan aliran darah pada motor cortex dan 

somatosensoris sisi yang berlawanan. Motor cortex dapat menstimulasi 

perubahan aliran darah pada daerah yang berlawanan, dapat terjadi karena 

adanya perubahan pada akivitas astrocyte yang dapat meningkatkan aktivitas 

neural dan menghasilkan nitric oxide (NO) (Faizah, 2018).  Menurut Alim 

(2012) mekanisme PNF ada tiga, yaitu: Overflow principle yaitu motor 

impuls dapat diperkuat dengan motor impuls group otot lain yang lebih kuat 

melalui kontraksi otot karena otot mempunyai fungsi yang sama atau saling 

sinergis. Innervatie reciprocal merupakan aktifitas sebuah refleks dari otot 

agonis yang dapat membuat relask otot antagonis. Inductie successive ketika 
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otot antagonis berkontraksi maka otot agonis akan terfasilitasi, kontraksi otot 

agonis dapat lebih mudah apabila sebelumnya otot antagonis dilakukan 

rileksasi. Semakin kuat kontraksi otot antagonis semakin kuat efek 

fasilitasinya.  

3. Fungsi PNF 

  Terapi dengan menggunakan PNF adalah terapi latihan dengan 

pendekatan pola gerak diagonal berdasarkan teknik fasilitasi neuromuscular 

untuk meningkatkan respon motorik dan meningkatkan kontrol dan fungsi 

neuromuscular. Dengan metode aplikasi isyarat sensoris dengan stimulasi 

sensoris, proprioceptif, kutaneus, visual dan audiotori untuk membangkitkan 

fungsi motor (Kisner dan Colby, 2014). 

4. Teknik PNF 

  Menurut Adler (2014) salah satu teknik PNF untuk meningkatkan 

ADL yaitu:  

a. Dynamic Reversals 

Mengubah gerakan active resisted dan concentric dari gerakan otot 

agonis ke otot antagonis tanpa disertai rileksasi otot. Tujuan dari teknik 

ini yaitu untuk meningkatkan active range of motion, meningkatkan 

kekuatan otot, membantu koordinasi gerakan motorik halus, menurunkan 

tonus otot dan mencegah terjadinya kelelahan otot (Adler, 2014). 

b. Rhythmic Stabilization 

Kontraksi isometrik yang dilakukan tanpa adanya suatu gerakan. 

Tujuan dari teknik ini yaitu untuk meningkatkan passive and active 

range of motion, meningkatkan kekuatan otot, mengurangi nyeri dan 

meningkatkan keseimbangan (Adler, 2014). 
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c. Stabilizing Reversals 

Kontraksi isotonik dengan pemberian tahanan minimal untuk 

mencegah suatu tahanan yang berlebihan. Tujuan teknik ini yaitu untuk 

meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan keseimbangan dan 

meningkatkan koordinasi antara otot agonis dan otot antagonis (Adler, 

2014). 

H. Mirror Therapy 

1. Definisi Mirror Therapy 

Mirror therapy yaitu intervensi terapeutik terbaru yang berfokus 

untuk menstimulasi gerakan anggota tubuh yang tidak sakit (Sengkey & 

Pandeiroth, 2014). Mirror therapy adalah bentuk rehabilitasi atau latihan 

yang 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 

(Rizzolatti et al. 2004). Menurut Iacoboni dan Galesse (1996, dalam Meidian, 

2013) berpendapat bahwa gerakan yang dihasilkan dari mirror neuron system 

dapat dihasilkan dengan lebih baik melalui proses imitasi dan imajinasi 

gerakan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan rangsangan 

pada pusat motorik korteks kemudian akan terstimulasi dan menghasilkan 

gerakan fungsional yang diinginkan. 

2. Mekanisme Mirror Therapy 

Gambar visual pergerakan tangan dapat mengaktifkan cortikal lateral. 

Dengan kata lain, ketika menggunakan tangan kanan bisa dianggap juga 

menggunakan tangan kiri kemudian dapat menstimulasi tubuh yang 
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mengalami hemiparesis. Cermin akan memantulkan gerakan lengan yang 

sehat melalui input visual untuk diterima oleh lengan yang sakit agar 

melakukan gerakan yanng baik dengan cara meningkatkan proprioceptif 

(Dohle, 2009). Penggunaan cermin dapat menstimulasi cortex premotor untuk 

membantu mengembalikan fungsi motorik. Cortex premotor mendapatkan 

stimulasi dari gambaran visual di cermin untuk mengembalikan fungsi 

motorik pada pasien stroke. Lebih banyak mengatur gerakan bilateral 

daripada mengatur motor cortex dan menjadi penghubung antara area 

premotor dengan input visual (Sengkey & Pandeiroth, 2014). 

3. Tekhik Mirror Therapy 

Menurut Fukumura (2007, dalam Tesis Hardiyanti, 2013) teknik 

penggunaan mirror therapy ada tiga yaitu: 

a. Melihat gerakan tangan yang sehat di cermin kemudian menirukan pada 

tangan yang sakit. 

b. Membayangkan tangan yang sakit melakukan gerakan seperti yang 

diinginkan. 

c. Terapis membantu gerakan tangan yang sakit sehingga pantulan gerakan 

tangan sehat di cermin sama dengan gerakan tangan yang sakit. 

 


