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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Saat ini stroke merupakan salah satu kegawatan neurologik yang dianggap 

sebagai masalah besar yang tengah dihadapi seluruh dunia, stroke merupakan 

penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung dan kanker dan penyebab 

kecacatan nomor satu bagi orang yang selamat dari serangan stroke (Endang, 

2011). Setiap tahunnya stroke menyerang sekitar 15 juta orang di seluruh dunia. 

Sementara di Indonesia, setiap tahun diperkirakan 500 ribu orang mengalami 

serangan stroke. Dari jumlah itu, sekitar 2,5 persen di antaranya meninggal dunia. 

Sementara sisanya mengalami cacat ringan maupun berat. Bahkan, saat ini 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita stroke terbesar di Asia 

(Sarkamo, 2009). Apabila tidak ada upaya penanggulangan stroke yang lebih baik 

maka jumlah penderita stroke pada tahun 2020 diprediksikan akan meningkat 2 

kali lipat (Sudomo, 2008).  

Stroke adalah penyebab utama disabilitas di dunia. Meskipun program 

rehabilitasi akut dan pasca akut tersedia tetapi impairment dan disabilitas yang 

substansial mungkin menetap beberapa tahun. Pada suatu penelitian stroke jangka 

panjang ditemukan 56% penderita masih menunjukkan hemiparesis yang nyata 

setelah diperiksa lima tahun setelah serangan stroke (Annet et al., 1999). Diantara 

disabilitas tersebut adalah disabilitas ekstremitas atas. Disisi lain Kwakkel et al., 

(2000) mencatat bahwa rehabilitasi ekstremitas atas yang terganggu masih sulit 

dipahami, dengan hanya 5% dari penderita stroke dengan pemulihan fungsional 
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dari kelumpuhan dapat menggunakan lengan dan tangan mereka. Tentu ini 

menjadi permasalahan dan memerlukan perlakuan atau pendekatan tersendiri, 

gangguan fungsi ekstremitas atas merupakan masalah umum tetapi sangat 

membebankan bagi penderita stroke (Wittenberg et al., 2009). Pemulihan fungsi 

ekstremitas atas lebih lambat dibandingkan dengan ekstremitas bawah (Geng et 

al., 2005) sedangkaan fungsi paling utama lengan dan tangan adalah untuk 

berinteraksi dengan lingkungan (Krakauer, 2005).  

Sebagai salah satu dari tim penanganan pada insan paska stroke, fisioterapi 

mempunyai kontribusi dan peran. Fisioterapi pada stroke berperan dalam 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi dengan pelatihan 

motorik berdasarkan pemahaman terhadap patofisiologi, neurofisiologi dan 

neuroplastisitas. Berbagai metode telah dikembangkan untuk penanganan pada 

pasien pasca stroke seperti teknik Konvensional atau Tradisional, teknik 

Neurodevelopmental (Brunnstom, Rood, Bobath, Johnstone dan Propriocetive 

Neuromuscular Facilitation), Teknik dengan pendekatan pembelajaran motorik 

(Motor Relearning Programme), Teknik Neuro Muscular Electrical Stimulation 

(NMES) dan Teknik Constraint Induced Movement Therapy (CIMT). Dalam 

rangka meningkatkan proses pemulihan, telah dikembangkan metode rehabilitasi 

dan pemilihan intervensi fisioterapi harus disesuaikan dengan kondisi pasien.  

Salah satu metode pendekatan yang fokus menangani ekstremitas atas adalah 

CIMT, menurut Azab et al., (2009) CIMT sebagai terapi yang dilakukan di rumah 

memberi manfaat terhadap kemajuan motorik dan fungsional pada pasien stroke 

kronis. Dan CIMT memberikan manfaat terhadap kemampuan fungsional 
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ekstremitas atas (Wolf et al., 2006). Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat 

permasalahan aktivitas fungsional ekstremitas atas dengan melakukan pengkajian 

menggunakan pendekatan Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) pada 

pasien paska stroke. 

 
B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada pengaruh Constraint 

Induced Movement Therapy (CIMT) terhadap kemampuan aktivitas fungsional 

ekstremitas atas pada pasien pasca stroke? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Constraint 

Induced Movement Therapy (CIMT) terhadap kemampuan aktivitas fungsional 

ekstremitas atas pada pasien pasca stroke. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Keilmuan 

Untuk menambah khasanah pengetahuan khususnya mengenai Constraint 

Induced Movement Therapy (CIMT) pada pasien pasca stroke. 

2. Bagi Institusi  

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tentang teknik CIMT pada 

pasien stroke di masa yang datang dan dapat menambah referensi bermanfaat 

untuk meningkatkan profesional kerja fisioterapis dalam pendekatan CIMT pada 

pasien pasca stroke. 


