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ABSTRAK 

 

PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA HEMIPARESE DEXTRA 

POST STROKE NON HEMORAGIC STADIUM RECOVERY DENGAN 

METODE MOTOR RELEARNING PROGRAMME DI RSAL DR 

RAMELAN SURABAYA 

(IRMA VRIATIN ANISA, J100090061, 2012) 

Karya Tulis Ilmiah 

 

Latar Belakang : Di Indonesia jumlah penderita Stroke Non Hemoragic terus 

meningkat setiap tahunnya dengan prosentase 80-85%, jika dibandingkan dengan 

Stroke Hemoragic. Peran fisioterapi semakin dibutuhkan oleh keluarga dan 

penderita stroke. 

Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan terapi latihan dalam pengurangan 

spastisitas pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, meningkatkan 

fungsi koordinasi dan keseimbangan serta meningkatkan kemampuan fungsional. 

Pada kondisi Hemiparese Dexstra Post Stroke Non Hemoragic dengan modalitas 

terapi latihan berupa Motor Relearning Programme. 

Hasil : Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil tidak terjadi 

pengurangan spastisitas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, adanya 

peningkatan koordinasi non-equilibrium dan keseimbangan berdiri serta adanya 

peningkatan kemampuan fungsional. 

Kesimpulan : Terapi latihan dengan menggunakan Metode Motor Relearning 

Programme dapat meningkatkan fungsi koordinasi dan keseimbangan serta 

meningkatkan kemampuan fungsional. 

 

 

Kata kunci : Hemiparese, Stroke Non Hemoragic, Metode Motor Relearning 

Programme 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jumlah penderita stroke terus meningkat setiap tahun, bukan hanya 

menyerang penduduk usia tua, tetapi juga dialami oleh mereka yang berusia muda 

dan produktif. 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 (Yayasan Stroke Indonesia, 2006). Tingkat prosentase 

terjadinya stroke ischemic lebih besar daripada stroke hemoragic, yaitu 

strokeischemic 80-85% dan stroke hemoragic 15-20% (Price dan Wilson, 2006). 

Dalam menangani problematika yang sering muncul pada kondisi 

pasca stroke seperti gangguan fungsi motorik, gangguan koordinasi dan 

keseimbangan dalam melakukan aktifitas fungsional, metode yang tepat 

digunakan adalah MRP. MRP merupakan program yang bertujuan melatih 

kembali kontrol motorikyang berdasarkan pada pemahaman kinematik dan kinetik 

dari gerakan normal, kontrol dan latihan motorik (Carr dan Shepherd, 1987). 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui manfaat Motor Relearning Programme terhadap 

penurunan spastisitas, peningkatan fungsi koordinasi dan keseimbangan serta 

peningkatan kemampuan fungsional pada Hemiparese Dextra Post Stroke Non 

hemoragic Stadium Recovery. 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kasus 

1. Definisi 

Stroke adalah gangguan suplai darah di bagian otak. Apabila 

terdapat gangguan suplai darah, otak tidak akan bertahan dalam waktu 

lama (Neil F Gordon, 2011). 

SNH merupakan gangguan sirkulasi cerebri yang dapat 

timbulkarena proses patologis pada pembuluh darah yang dapat 

mengganggu aliran darah cerebral sehingga suplai nutrisi dan oksigen ke 

otak menurun dan menyebabkan terjadinya infark (Price, 2006). 

2. Etiologi 

Ada beberapa etiologi yang menyebabkan terjadinya stroke non 

hemoragic, antara lain (Smeltzer, 2002) : 

1) Trombosis 

2) Embolisme cerebral 

3. Patofisiologi Stroke Non Hemoragic 

Infark serebri diawali dengan terjadinya penurunan CBF sehingga 

suplai oksigen ke otak akan berkurang. Apabila suplai darah ke otak 

terganggu selama 30 detik, maka metabolisme di otak akan terganggu. 

Setelah satu menit terganggu, fungsi neuron akan berhenti, 5 menit 

terganggu dapat terjadi infark. Apabila oksigenasi ke otak dapat 

 



diperbaiki dengan cepat, kerusakan kemungkinan bersifat reversibel 

(Duika Atmaja, 2012).  

4. Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala sangat tergantung dari daerah dan luasnya 

daerah yang terkena yaitu (Yayan, 2011) : 

1) Daerah arteri serebri media, arteri karotis interna  

2) Daerah arteri serebri anterior 

3) Hemisfer sinistra dapat menimbulkan gejala (1) mengalami 

hemiparese kanan, (2) perilaku lambat dan sangat berhati-hati, (3) 

kelainan bidang pandang sebelah kanan, (4) disfagia global, (5) 

afasia, (6) mudah frustasi. 

 

B. Teknologi Interverensi Fisioterapi 

MRP adalah suatu rangkaian proses latihan kemampuan aktivitas yang 

terampil dan relatif permanen. Tujuan dari terapi ini adalah melatih kembali  

control motorik dengan gerakan fungsional yang spesifik sehingga pasien 

dapat melakukan gerakan fungsional sehari-hari (Carr dan Shepherd, 1987). 

Pada teknik MRP dilakukan latihan fungsional dan identifikasi  kunci 

utama tugas-tugas motorik dengan langkah-langkah seperti analisa  aktivitas, 

latihan komponen yang hilang, latihan keseluruhan aktivitas dan mentransfer 

latihan ke aktivitas nyata. Setiap aktivitas motorik dianalisis dan ditentukan 

komponen-komponen yang tidak dapat dilakukan, melatih penderita 

(Suhartini, 2008). 



 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Spastisitasdengan Asworth Scale 

Tabel 4.1.Hasil evaluasi nilai tonus otot dengan skala Asworth T0-T6 

 
Anggota gerak T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

AGA 1 1 1 1 1 1 1 

AGB 1 1 1 1 1 1 1 

 

Berdasarkan hasil evaluasi spastisitas dengan skala asworth yang 

dilakukan pada anggota gerak atas (AGA) dan anggota gerak bawah 

(AGB) sisi kanan dari T0-T6 tidak diperoleh adanya perubahan spastisitas 

yaitu tetap nilai 1 terdapat peningkatan sedikit tonus otot, ditandai 

dengan terasanya tahanan minimal pada akhir luas lingkup gerak sendi 

pada waktu sendi digerakkan fleksi atau ekstensi. 

2. Koordinasi Non-Ekuilibriumdan Keseimbangan 

 Tabel 4.2.Hasil evaluasi koordinasi non-ekuilibriumT0-T6 

Jenis tes T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Jari ke hidung 4 4 4 4 4 4 4 

Jari ke jari tangan lain 4 4 4 4 4 4 4 

Gerak oposisi jari tangan 4 4 4 4 5 5 5 

Tumit ke lutut 3 3 3 3 3 3 3 

Tumit ke jari kaki 3 3 3 3 3 4 4 

Berdasarkan grafik 4.2 setelah mendapat penanganan fisioterapi 

selama 6 kali terjadi peningkatan koordinasi aktivitas untuk gerakan 

 



aposisi jari tangan dengan kemampuan normal dan untuk gerakan tumit 

ke jari kaki pasien mampu dengan keterbatasan minimal, dapat 

menyelesaikan aktivitas dengan kecepatan dan kemampuan lebih lambat 

sedikit dibanding normal. Sedangkan koordinasi aktivitas untuk gerakan 

jari ke hidung, jari ke jari lain tidak diperoleh adanya peningkatan 

koordinasi. 

Tabel 4.3.Hasil evaluasi keseimbangan dengan Berg Balance ScaleT0-T4 

Item yang diukur T0 T1 T2 T3 T4 

Duduk ke berdiri 3 3 3 3 4 

Berdiri tak tersangga 3 3 3 4 4 

Duduk tak tersangga 4 4 4 4 4 

Berdiri ke duduk 3 3 3 3 4 

Transfers 3 3 3 3 4 

Berdiri dengan mata 

tertutup 

4 4 4 4 4 

Berdiri dengan kedua kaki 

rapat 

3 3 3 3 3 

Meraih ke depan dengan 

tangan lurus maksimal 

2 2 2 2 2 

Mengambil obyek dari 

lantai 

3 3 3 3 3 

Berbalik untuk melihat ke 

belakang 

3 3 3 3 3 

Berbalik 360 derajat 3 3 3 3 3 

Menempatkan kaki 

bergantian ke blok (step 

stool) 

2 2 2 2 2 

Berdiri dengan satu kaki di 

depan kaki yang lain 

3 3 3 3 3 

Berdiri dengan satu kaki 2 2 2 2 2 

Total 41 

Mandiri 

41 

Mandiri 

41 

Mandiri 

42 

Mandiri 

45 

Mandiri 

 

 



 

Tabel 4.4.Hasil evaluasi keseimbangan dengan Berg Balance ScaleT5-T6 

Item yang diukur T5 T6 

Duduk ke berdiri 4 4 

Berdiri tak tersangga 4 4 

Duduk tak tersangga 4 4 

Berdiri ke duduk 4 4 

Transfers 4 4 

Berdiri dengan mata tertutup 4 4 

Berdiri dengan kedua kaki rapat 3 3 

Meraih ke depan dengan tangan lurus maksimal 3 3 

Mengambil obyek dari lantai 3 3 

Berbalik untuk melihat ke belakang 4 4 

Berbalik 360 derajat 3 3 

Menempatkan kaki bergantian ke blok (step stool) 3 3 

Berdiri dengan satu kaki di depan kaki yang lain 4 4 

Berdiri dengan satu kaki 2 2 

Total 49 

Mandiri 

49 

Mandiri 

Berdasarkan hasil evaluasi keseimbangan statis maupun dinamis 

dengan Berg Balance Scale(lihat grafik 4.3), evaluasi dilakukan sebanyak 

6 kali. Didapatkan peningkatan pada tes keseimbangan duduk ke berdiri, 

berdiri tak tersangga, berdiri ke duduk, transfer, meraih ke depan dengan 

lengan maksimal, berdiri melihat belakang, menempatkan kaki 

bergantian, dan berdiri dengan satu kaki didepan kaki yang lain. 

3. Kemampuan Fungsional dengan Indeks Barthel 

Tabel 4.5.Hasil evaluasi aktivitas fungsional dengan Indeks Barthel T0-T3 

Aktivitas T0 T1 T2 T3 



Makan 10 10 10 10 

Berpindah dari 

kursi roda ke 

tempat tidur dan 

sebaliknya 

10 10 10 15 

Kebersihan diri, 

mencuci muka, 

menyisir, 

mencukur dan 

menggosok gigi 

0 0 0 0 

Aktivitas di toilet 

(menyemprot, 

mengelap) 

10 10 10 10 

Mandi 5 5 5 5 

Berjalan di jalan 

yang datar 

10 10 10 10 

Naik turun tangga 5 5 5 5 

Berpakaian 

termasuk memakai 

sepatu 

5 5 5 5 

Mengontrol 

defekasi 

10 10 10 10 

Mengontrol 

berkemih 

10 10 10 10 

Jumlah 75 

Ketergantungan 

Moderat 

75 

Ketergantungan 

Moderat 

75 

Ketergantungan 

Moderat 

80 

Ketergantungan 

Moderat 

 

 

 

Tabel 4.6.Hasil evaluasi aktifitas fungsional dengan Indeks Barthel T4-T6 

Aktivitas T4 T5 T6 

Makan 10 10 10 

Berpindah dari kursi roda 

ke tempat tidur dan 

sebaliknya 

15 

 

15 

 

15 

 

Kebersihan diri, mencuci 

muka, menyisir, 

mencukur dan 

menggosok gigi 

5 5 5 

Aktivitas di toilet 

(menyemprot, mengelap) 

10 10 10 



Mandi 5 5 5 

Berjalan di jalan yang 

datar 

10 15 15 

Naik turun tangga 5 5 5 

Berpakaian termasuk 

memakai sepatu 

10 10 10 

Mengontrol defekasi 10 10 10 

Mengontrol berkemih 10 10 10 

Jumlah 90 95 95 

 Ketergantungan 

Moderat 

Ketergantungan 

Ringan 

Ketergantungan 

Ringan 

Berdasarkan  grafik diatas dapat diketahui hasil terapi yang telah 

dilakukan selama enam kali terapi yaitu sebelum dilakukan terapi (T0)  

pasien dengan karakteristik tingkat ketergantungan moderat sedangkan 

setelah dilakukan terapi hingga terapi keenam (T6) menurun menjadi 

ketergantungan ringan. 

 

B. Pembahasan 

1. Spastisitas 

Spastisitas merupakan suatu kelainan motorik yang ditandai oleh 

adanya peningkatan refleks atau meningkatnya tonus otot yang 

berlebihan. Hal ini terjadi akibat kerusakan pada sistem pengontrol 

gerakan (inhibisi) sehingga terlepasnya reaksi postural dari kontrol 

volunter (Setiawan, 2007). 

Pasien stroke stadium recovery menyebabkan perubahan tonus 

yang abnormal yang ditandai dengan peningkatan tonus. Beberapa ahli 

rehabilitasi mengatakan bahwa ketika pasienbekerjakeras untukmencapai 

kontrol motorik yang optimal dan menghindari kontraktur dari jaringan 



lunak maka akan memperlambat perkembanganspastisitas.Penanganan 

dini yang tepat akan memberi pengaruh besar terhadap penampilan dan 

beratnya stroke di kemudian hari (Setiawan, 2007). 

2. Koordinasi Non-Equilibrium dan Keseimbangan 

Adanya abnormal dari tonus secara postural (spastisitas) 

menyebabkan terjadinya gangguan gerak ke arah gangguan aktivitas 

secara fungsional dan dapat menghambat keseimbangan. Semakin tinggi 

tonus otot maka akan terjadi spastisitas ke arah fleksi atau ektensi 

sehingga mengakibatkan terganggunya gerak ke arah normal. Hal ini 

menyebabkan terjadi gangguan kontraksi dan koordinasi yang halus serta 

gangguan kecepatan dan ketepatan gerak anggota gerak atas dan bawah 

pada sisi lesi. Gangguan dalam reaksi tegak, mempertahankan 

keseimbangan atau protectivereaction anggota gerak atas dan bawah 

pada sisi lesi saat melakukan gerakan juga dapat terjadi (Suyono, 2002). 

Pada hasil tes keseimbangandari T0 sampai T6, maka penulis 

berpendapat bahwa peningkatkan keseimbangan berdiri dapat terjadi 

karena dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya dengan diberikan 

latihan motorik secara aktif dengan efektif dan efisien, luas dan lokasi 

kerusakan otak, kemampuan belajar, keahlian coping, motivasi dan 

dukungan keluarga, jumlah dan tipe latihan rehabilitasi (Yavuzer, 2006). 

3. Kemampuan Fungsional 

Gangguan pola berjalan setelah stroke disebabkan karena adanya 

kerusakan atau gangguan pada otak. Kemampuan berjalan pasien 



terganggu, apabila kerusakannya mengenai bagian otak yang mengatur 

fungsi motorik atau sensasi di salah satu atau kedua tungkai. Hal ini 

memberikan pengaruh terhadap keseimbangan sehingga kehilangan 

sensasi pada tungkai serta rusaknya bagian otak yang mengatur 

keseimbangan dapat menganggu keseimbangan pasien (Wayne, 2011). 

Kemampuan naik turun tangga dengan mandiri terjadi 

peningkatan sejalan dengan meningkatnya keseimbangan pasien oleh 

karena perbaikan fungsi fleksor hip dan ekstensor pasien. Aktivitas 

mandimaupun makanpasien mampu mandiri karena tidak ada gangguan 

pada anggota gerak atas kanannya. Pada pasien ini kemampuan kontrol 

BAB dan BAKnya baik dan tidak ada keluhan saat melakukannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan masalah dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Adanya manfaat metode MRP terhadap peningkatan koordinasi non-

ekuilibrium dan keseimbangan. 

2. Adanya manfaat metode MRP terhadap peningkatan kemampuan 

fungsional. 

 

B. Saran 

Disarankan kepada pasien untuk menghindari faktor-faktor yang 

memungkinkan terjadinya serangan stroke kembali. Pasien disarankan untuk 

melanjutkan latihan di rumah dengan bimbingan terapis dan dukungan dari 

segenap anggota keluarga. Kepada keluarga pasien diharapkan agar selalu 

memberikan motivasi kepada pasien. 

Bagi fisioterapis diharapkan memiliki ilmu dan pengetahuan yang 

memadai sehingga dalam memberikan pelayanan dapat sebaik mungkin dan 

sesuai dengan problematika pasien. Adanya kerja sama antara fisioterapis 

dengan tenaga medis yang lain sangat diperlukan untuk pelaksanaan program 

rehabilitasi pasien stroke. 
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