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ABSTRAK 

“PENATALAKSANAAN TERAPI LATIHAN PADA PASIEN HEMIPARESE 

DEXTRA KARENA INTRA CEREBRAL HAEMORAGIC DI RSUP. DR. 

SARDJITO YOGYAKARTA” 

(Dila Rosa Rosiani, J100 090 052, 2012) 

Latar Belakang: Stroke merupakan penyebab kecacatan nomor satu dan penyebab 

kematian nomor tiga setelah penyakit jantung koroner dan penyakit kanker. Dan 

menjadi masalah kesehatan yang mendunia dan semakin penting, dengan duapertiga 

stroke sekarang terjadi di negara-negara berkembang. 

Tujuan: Untuk mengetahui manfaat terapi latihan untuk pencegahan dikubitus akibat 

tirah baring lama, manfaat terapi latihan untuk menurunkan spasme otot, dan untuk 

meningkatkan kekuatan otot guna mempercepat transfer dan ambulasi. 

Hasil: setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali, di dapatkan hasil tidak timbul 

dekubitus dari T0 sampai T6, penurunan spasme otot pada m. para vertebra pada T0: 

ada spasme dan T6: spasme berkurang, pada m. gluteus T0: ada spasme dan T6: 

spasme berkurang, peningkatan kekuatan otot pada AGA dan AGB dextra dari T0: 

rata-rata 2 dan 3 menjadi T6: rata-rata 3 dan 4. 

Kesimpulan: dengan metode terapi latihan dengan tujuan mencegah dekubitus, 

menurunkan spasme otot, dan meningkatkan kekuatan otot dapat menunjukkan hasil 

yang sesuai dengan tujuan. 

 

Kata kunci: Hemiparese Dextra, ICH, Terapi Latihan. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya teknologi dibidang kedokteran dan kesehatan telah 

merubah pola penyakit dalam masyarakat dari penyakit infeksi sampai 

penyakit degeneratif. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi 

pegeseran pola penyakit yang terlihat dari peningkatan yang sangat cepat pada 

berbagai penyakit tidak menular yang dirawat dirumah sakit diantaranya 

adalah penyakit stroke. 

Stroke merupakan penyebab kecacatan no.1 dan penyebab kematian 

no.3 setelah penyakit jantung koroner dan penyakit kanker. Penyakit ini telah 

menjadi masalah kesehatan yang mendunia dan semakin penting, dengan 

duapertiga stroke sekarang terjadi di negara-negara berkembang. Secara 

global sekitar 80 juta orang menderita akibat stroke, terdapat sekitar 10 juta 

korban stroke baru setiap tahun, dimana sekitar 5 juta diantaranya meninggal 

dalam 12 bulan setelah stroke,  sepertiga lainnya mengalami cacat permanen 

dengan berbagai tingkatan dan sepertiga memperoleh kembali 

kemandiriannya. 

Penyakit stroke belakangan ini menyerang bukan hanya kelompok usia 

di atas 50 tahun, melainkan juga kelompok usia produktif yang menjadi tulang 



punggung keluarga (Junaidi, 2006). Banyak penderita yang menjadi cacat, 

menjadi invalid, tidak mampu lagi mencari nafkah seperti sediakala, menjadi 

tergantung pada orang lain, dan tidak jarang yang menjadi beban keluarganya. 

B. Tujuan Penelitian 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis memiliki yang harus 

penulis capai yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Untuk memenuhi persyaratan akademik D-III Fisioterapi 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan guna mencegah dekubitus akibat 

tirah baring lama. 

b. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan guna menurunkan spasme otot 

karena kondisi tirah baring lama. 

c. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan berupa aktif dan pasif 

meningkatkan kekuatan otot 

d. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam membantu meningkatkan 

aktivitas fungsional pasien. 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Kasus 

1. Stroke 

Stroke adalah suatu kondisi dimana terjadi gangguan pada aktivitas 

suplai darah ke otak. Ketika aliran darah menuju otak terganggu, maka 

oksigen dan nutrisi  tidak dapat dikirim ke otak. Kondisi ini akan 

mengakibatkan kerusakan sel-sel otak hingga membuatnya mati. Matinya sel-

sel otak kadang menyebabkan pembuluh darah otak pecah, sehingga 

menyebabkan perdarahan pada bagian otak. 

Intra Cerebral Haemoragic adalah perdarahan yang terjadi dalam 

jaringan otak. Adapun tanda dan gejala klinisnya sangat beragam, dapat 

ditemukan juga pasien dengan tanda dan gejala klinis berupa nyeri hebat pada 

kepala, lemah, muntah, dan adanya darah pada subarachnoid pada 

pemeriksaan fugnsi lumbal merupakan gejala penyerta yang khas. 

2. Etiologi 

Faktor resiko stroke menurut Feigin dibagi menjadi dua yaitu factor 

resiko yang dapat dimodifikasi seperti gaya hidup dan faktor resiko yang tidak 

dapat dimodifikasi seperti penuaan, kecenderungan genetik, dan sukubangsa. 

3. Patologi 

Gambaran patologik menunjukkan ekstravasasi darah karena 

robek/pecahnya pembuluh darah otak, diikuti pembentukan oedema 



dalam jaringan otak disekitar hematoma, akibatnya terjadinya diskontinuitas 

jaringan dan kompresi oleh hematoma dan oedema pada struktur sekitar 

sehingga menyempitkan atau menyumbat pembuluh darah yang lain 

disekitarnya sehingga terjadi ishemik pada jaringan yang dilayaninya. 

4. Tanda dan Gejala 

Hemiparese sebagai akibat lesi veskuler diotak dapat menimbulkan 

tanda dan gejala yang kompleks. Tergantung dari letak dan luas area yang 

otak yang mengalami kerusakan. Adapun tanda dan gejala yang timbul akibat 

lesi pada hemisphere antara lain gangguan motorik berupa kelemahan pada 

sisi kontralateral, gangguan gerak volunter, gangguan reflek, gangguan 

koordinasi dan keseimbangan. Gangguan sensorik berupa gangguan fungsi 

sensoris, gangguan proprioceptif, gangguan kinestetik, gangguan fungsi 

luhurberupa gangguan bahasa (aphasia), gangguan memori, gangguan 

kognitif, dan persepsi. 

5. Komplikasi 

Komplikasi yang akan timbul apabila pasien stroke tidak mendapat 

penanganan yang baik. Komplikasi yang dapat muncul antara lain (Suyono,1992). 

a. Abnormal 

tonusAbnormal tonus secara postural mengakibatkan spastisitas. Serta 

dapat menggangu gerak dan menghambat terjadinya keseimbangan. 



b. Sindrom bahu 

Sindrom bahu merupakan komplikasi dari stroke yang dialami 

sebagianpasien. Pasien merasakan nyeri dan kaku pada bahu yang lesi akibat 

imobilisasi. 

c. Deep vein thrombosis 

Deep vein thrombosis akibat tirah baring yang lama, 

memungkinkantrombus terbentuk di pembuluh darah balik pada bagian yang 

lesi. Hal inimenyebabkan oedema pada tungkai bawah. 

d. Orthostatic hypotension 

Orthostatic hypotension terjadi akibat kelainan barometer pada 

batangotak. Penurunan tekanan darah di otak mengakibatkan otak 

kekurangandarah. 

e. Kontraktur 

Kontraktur terjadi karena adanya pola sinergis dan spastisitas. Apabila 

dibiarkan dalam waktu yang lama akan menyebabkan otot-otot mengecil dan 

memendek. 

B. Teknologi Interverensi Fisioterapi 

1. Breating Exercise 

Tehnik ini digunakan untuk mencegah komplikasi tirah baring yang 

lama, yaitu adanya sputum yang sulit keluar dan gangguan mobilitas sangkar 



thoraks. Untuk pelaksanaan pasien dalam posisi tidur terlentang, pasien 

diminta untuk menarik nafas panjang lewat hidung sampai batas maksimal 

kemampuan pasien dan mengeluarkannya lewat mulut dan diberikan 

penekanan pada akhir ekspirasi. 

2. Positioning  

Setiap posisi atau gerak dari pasien harus berada dalam lingkup pola 

penyembuhan atau berlawanan dengan pola spastisitas yang timbul kemudian. 

Posisi dalam pola penyembuhan harus sejak dini dilakukan. Dalam pemberian 

positioning pasien masih dalam keadaan belum stabil sehingga pasien harus 

berada ditempat tidur, tetapi sikap dan posisi pasien harus diperhatikan, 

terutama untuk sisi yang lesi. 

3. Mobilisasi Pasif, Asissted, dan Aktif 

Hal ini didasari dari tujuan pemberian latihan adalah untuk 

memelihara integritas jaringan lunak dan persendian, memperkecil potensial 

terjadinya kontraktur, memelihara elastisitas otot, dan membantu sirkulasi 

darah serta meningkatkan kekuatan otot yang mengalami kelemahan. 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

A. Hasil 

1. Dekubitus 

Pemeriksaan dikubitus dengan cara  inspeksi pada daerah yang 

kemungkinan besar akan timbul dikubitus. 

Table 4.1 hasil pemeriksaan dikubitus 

 Daerah dikubitus T0 T6 

1 Daerah sacrum Tidak ada Tidak ada 

2 Daerah trokantor mayor Tidak ada Tidak ada 

3 

4 

Tumit 

Siku 

Tidak ada 

Tidak ada 

Tidak  ada 

Tidak ada 

 

2. Spasme otot 

Table 4.2 hasil pemeriksaan spasme otot 

 Area  T0  T6 

1 m. uppertrapesius Tidak ada Tidak ada 

2 m. Para vertebra Ada sedikit 

3 m. gluteus Ada sedikit 

4 

5 

m. gastronemius 

m. teres mayor 

Tidak ada 

Tidak ada 

Tidak ada 

Tidak ada 

 

3. Kekuatan otot 

Hasil evaluasi dibandingkan antara terapi ke 1 dan terapi ke 6. 

Dapat dilihat pada table dibawah ini:  



 

Tabel 4.3 Evaluasi Kekuatan otot dengan Manual Muscle Testing 

 Grup otot To  T5 

1 Fleksor  hip 3 4 

2 Ekstensor hip 3 4 

3 Abductor hip 3 4 

4 Adductor hip 3 4 

5 Fleksor knee 3 4 

6 Ekstensor knee 3 4 

7 Plantar ankle 2 4 

8 Dorsal ankle 2 4 

9 Eversi ankle 3 4 

10 Inverse ankle 3 4 

11 fleksor shoulder 3 4 

12 ekstensor shoulder 3 4 

13 Abductor shoulder 2 4 

14 Adductor shoulder 2 4 

15 Fleksor elbow 3 4 

16 Ekstensor elbow 3 4 

17 Palmar wrist 2 4 

18 Dorsal wrist 2 4 
 

4. Pemeriksaan aktifitas fungsional pasien dengan menggunakan Indek’s 

Barthel 

Tabel 4.4 aktivitas fungsional dengan Indek’s Barthel 

no Aktivitas Nilai Hasil  

   T0 T6 

1 Pemeriksaan kesehatan 

diri 

0-5 0 5 

2 Mandi 0-5 0 0 



3 Makan 0-10 0 10 

4 Toileting (BAK dan 

BAB) 

0-10 0 0 

5 Naik dan turun tangga 0-10 0 0 

6 Berpakaian 0-10 0 5 

7 kontrol BAK 0-10 10 10 

8 Kontrol  BAB 0-15 10 10 

9 -ambulasi tnp kursi roda 

-ambulasi dgn kursi roda 

0-5 0 8 

10 Transfer kursi/ bed 0-15 0 5 

 Jumlah  20 53 

 

B. Pembahasan 

1. Tidak Munculnya Dekubitus 

Akibat tirah baring lama sering sekali dikubitus muncul pada area 

yang selalu menempel pada tempat tidur pasien. Maka dari itu terapis 

memberikan positioning guna mencegah timbulnya dikubitus pada beberapa 

area yang rawan. Positioning diberikan untuk memberikan kelancaran pada 

aliran darah, dengan cara mengganti posisi tidur. Karena lancarnya nutrisi 

dapat mencegah nekrosis jaringan. 

 

 



2. Penurunan Spasme Otot 

selama terapi latihan berlangsung, maka dinding kapiler yang terletak 

pada otot melebar, sehingga permeabilitas dinding kapiler akan naik, dengan 

demikian kapasitas darah bertambah, juga pertukaran cairan dalam jaringan 

dan pembuangan zat-zat yang tidak berguna menjadi lebih lancar. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap relaksasi otot, pengurangan nyeri, pengurangan spasme 

otot, serta perbaikan sirkulasi darah. 

3. Peningkatan kekuatan otot 

Perubahan fisiologi yang berhubungan dengan latihan dengan volume 

yang sangat tinggi dan kadar kelelahan otot menghasilkan adaptasi 

neuromuscular yang berbeda dari yang dialami pada latihan kekuatan dengan 

beban mekanik yang sangat tinggi dan sedikit kelelahan otot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dengan terapi latihan pasien hemiparese dextra karena intra cerebral 

haemoragic  di dapatkan hasil yang cukup memuaskan: 

1. Dengan terapi latihan dapat mencegah dekubitus, 

2. Dengan terapi latihan dapat menurunkan spasme otot, 

3. Dengan terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot, sehingga dapat 

mengembalikan fungsi ADL secara bertahap. 

B. Saran 

Setelah mendapatkan hasil yang cukup bermakna, disarankan kepada 

pasien untuk menghindari faktor – faktor yang memungkinkan berulangnya 

serangan stroke, sehingga akan mengakibatkan kondisi yang lebih berat. 

Saran bagi para fisioterapis yang akan menangani kasus stroke, 

hendaknya lebih dapat memilih teknik intervensi yang sesuai dengan 

problematika pasien. Untuk itu para fisioterapis diharapkan tetap terus belajar 

dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan khususnya fisioterapi, 

sehingga tidak tertinggal dalam mengetahui, mengenal, dan menguasai 

teknologi intervensi fisioterapi terkini. 
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