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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Undang-undangKesehatan No. 36 Tahun 2009 yaitu keadaan sehat fisik, 

jasmani (mental) dan spritual serta sosial, yang memungkinkan setiap induvidu  

dapat hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis 

dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi (teori fisioterapi dalam SK. Nomor 

376/Menkes/SK/XII/2007). 

Stroke adalah serangan di otak yang timbulnya mendadak akibat 

tersumbat atau pecahnya pembuluh darah otak sehingga menyebabkan sel-sel otak 

tertentu kekurangan darah, oksigen atau zat-zat makanan dan akhirnya dapat 

terjadi kematian sel-sel tersebut dalam waktu yang sangat singkat (Yayasan Stroke 

Indonesia, 2006). Gejala awal stroke umumnya kelumpuhan, kelemahan, 

hilangnya sensasi diwajah, lengan atau tungkai disalah satu sisi tubuh kesulitan 

berbicara atau memahami, kesulitan menelan dan hilangnya sebagian penglihatan 

disatu sisi (Feigin, 2006).  
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Berdasarkan etiologinya stroke dibagi menjadi dua, yaitu : (1) Stroke 

Non-Hemorage adalah gangguan peredaran darah pada otak yang dapat berupa 

penyumbatan pembuluh darah arteri, sehingga menimbulkan infark atau iskemik. 

Umumnya terjadi pada saat penderita istirahat. Tidak terjadi perdarahan dan 

kesadaran umumnya baik. (2) Stroke Hemoragik yaitu pecahnya dinding 

pembuluh darah, sehingga terjadi perdarahan di otak. Umumnya terjadi pada saat 

pasien melakukan aktivitas. Terjadi perdarahan dan penurunan kesadaran bersifat 

nyata (Yayasan Stroke Indonesia, 2006). 

Pada era globalisasi menyebabkan informasi semakin mudah diperoleh, 

negara berkembang dapat segera meniru kebiasaan negara barat yang diaanggap 

cermin pola hidup modern. Sejumlah perilaku akan mudah diikuti oleh masing-

masing individu seperti mengkonsumsi junkfood yang mengandung kadar lemak 

yang tinggi, kebiasan merokok, minuman beralkohol, kerja berlebihan, kurang 

olahraga dan stress, telah menjadi gaya hidup setiap individu terutama 

diperkotaan (Aurin, 2007). 

Stroke merupakan penyebab cacat nomor satu dan penyebab kematian 

nomor dua di dunia. Penyakit ini telah menjadi masalah kesehatan yang mendunia 

dan semakin penting, dengan dua pertiga stroke terjadi di negara-negara yang 

sedang berkembang (Feigin, 2006). Di Indonesia, diperkirakan setiap tahun terjadi 

500.000 penduduk terkena serangan stroke, sekitar 2,5% atau 125.000 orang 

meninggal dan sisanya cacat ringan maupun berat. 

Penyakit stroke bisa menyerang siapa saja tanpa memandang jabatan atau 

tingkatan  sosial ekonomi baik dirumah sakit maupun yang berada dalam 
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masyarakat. Dengan kecenderungan menyerang generasi muda yang masih 

produktif, dimana akan berdampak menurunnya tingkat produktifitas dan 

terganggunya sosial ekonomi keluarga (Aurin, 2007). Namun stroke dapat 

diperkirakan dan dapat dicegah pada hampir 85% orang. Pada kenyataannya 

sekitar 1/3 pasien stroke sekarang dapat pulih sempurna jika pasien selalu 

mendapat terapi darurat dan rehabilitasi yang memadai (Feigin, 2007). 

Pada kasus stroke non-hemorage hemiparesis sinistra stadium akut 

terdapat beberapa permasalahan fisioterapi yang meliputi (1) Impairment yang 

berupa  kelemahan kekuatan otot anggota gerak sebelah kiri, ada gangguan 

koordinasi dan keseimbangan duduk maupun berdiri. (2) Functional limitations 

yang terjadi akibat dari ketidakmampuan menggerakkan anggota gerak tubuh 

yang mengalami kelemahan, pada anggota gerak atas sebelah kiri pada tangan 

misalnya makan, minum, menyisir rambut, menggosok gigi dan mengambil 

sesuatu sedangkan aktivitas anggota gerak bawah sebelah kiri pada kaki misalnya 

jongkok, berdiri danberjalan. (3) Disability misalnya ketidakmampuan fungsional 

seperti bersosialisasi dengan masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, pada karya tulis ilmiah ini penulis 

tertarik untuk mengetahui manfaat penatalaksanaan terapi latihan pada kasus 

hemiparesis akibat stroke. 

Modalitas fisioterapi untuk penanganan stroke yaitu terapi latihan. Terapi 

latihan adalah suatu upaya pengobatan atau penanganan fisioterapi dengan 

menggunakan latihan-latihan gerakan tubuh  aktif  (Kisner, 1996).  
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Terapi latihan yang dilakukan fisioterapi seperti latihan gerak aktif, 

latihan tranfer dan ambulasi. 

  Latihan gerak aktif yaitu latihan dengan menggerakan suatu segmen 

pada tubuh yang dilakukan karena adanya kekuatan otot dari bagian tubuh itu 

sendiri. 

Manfaaat dari latihan gerak aktif untuk penguatan pada otot-otot anggota 

gerak atas dan otot-otot perut perlu dilakukan karena untuk pengalihan fungsi 

aktivitas transfer dan ambulasi yang biasa dilakukan oleh kedua tungkai. Selain 

itu, dapat juga memperbaiki postur dan memelihara ROM. Penguatan akan 

memberikan hasil yang baik bila dilakukan secara group otot (Crosbie, 1993). 

Latihan transver dan ambulasi dilakukan secara bertahap, yaitu dari 

posisi terlentang ke tidur miring, ke posisi duduk kemudian bertahap meningkat 

ke berdiri dan latihan jalan. Latihan keseimbangan perlu dilakukan sebelum 

pasien melakukan latihan berjalan. Dalam melakukan latihan berjalan pasien 

menggunakan alat bantu tripot. Tujuan dari latihan transver dan ambulasi adalah 

agar pasien dapat melakukan aktifitas sehari-hari kembali dengan alat bantu tripot, 

sehingga pasien dapat mandiri. 

Pada kasus ini tidak dilakukan pengukuran kekuatan otot secara langsung 

menggunakan instrumen karena stroke adalah kasus neuerologis pada syaraf 

pusat, sehingga tidak dilakukan pengukuran kekuatan otot.  
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B. Rumusan masalah 

Pendekatan fisioterapi yang berkaitan dengan problematika gerak dan 

fungsi pada pasien stroke non-haemoragik hemiparase sinistra dengan modalitas 

terapi latihan  menimbulkan pertanyaan yang mendasar, yaitu: 

1. Bagaimana manfaat terapi latihan  dapat  meningkatkan kekuatan otot 

anggota gerak kiri dan keseimbangan duduk maupun berdiri. 

2. Bagaimana manfaat terapi latihan  dapat meningkatkan aktifitas fungsional. 

3. Bagaimana manfaat terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan 

fungsional. 

 
C. Tujuan Laporan Kasus 

Tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana manfaat  terapi latihan pada kelemahan kekuatan 

otot anggota gerak kiri dan keseimbangan duduk maupun berdiri. 

2. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan pada keterbatasan fungsional. 

3. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan pada ketidakmampuan fungsional. 
 

 
D. Manfaat Laporan Kasus 

Manfaat yang dapat di ambil dari penulisan karya tulis ilmiah adalah 

1. Bagi penulis 

Menambahkan dan memperluas wawasan, pengetahuan penulis tentang 

Hemiparase sinistra dan bentuk pelayanan fisioterapi. 
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2. Bagi pembaca 

Mendapat gambaran tentang hemiparase sinistra yang memberikan 

informasi penting sehingga pembaca dapat mengetahui faktor resiko sebagai 

pencetus dan berusaha menjadi anggota keluarga untuk menghindari faktor resiko 

tersebut. 

3. Bagi pendidikan 

Dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk lebih mengembangkan 

Ilmu pengetahuan dan pengalaman, menyebarluaskan mengenai kasus stroke non-

hemorage hemiparase sinistra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


