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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Oleh karena itu, kesehatan perlu dipelihara, dilindungi, dan 

ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh semua pihak 

(UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009).  

Fisioterapi sebagai salah satu profesi kesehatan dituntut untuk 

melalaksanakan tugas dan fungsinya secara fungsional, efektif dan efisien. Hal ini 

disebabkan oleh karena pasien/klien fisioterapi secara penuh mempercayakan 

problematik atau permasalahan gangguan gerak dan fungsi yang dialaminya untuk 

mendapatkan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan bertanggung jawab. 

Fisioterapi sebagai profesi mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 

menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkup kegiatan profesi fisioterapi 

(KEMENKES, 2007) 

Peran fisioterapi bagi pasien stroke adalah meningkatkan kemampuan gerak 

dan fungsinya. Salah satunya menggunakan terapi latihan. Adapun metode yang 

digunakan adalah Proprioceptive Neuromusculair Fascilitation (PNF). Metode 

PNF mempunyai prinsip-prinsip dasar sendiri dan beberapa teknik fasilitasi yang 

spesifik. Salah satu teknik PNF yang digunakan adalah Repeated Contraction. 

Repeated Contraction adalah suatu teknik dimana gerakan isotonic untuk otot-otot 
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agonis, yang setelah sebagian gerakan dilakukan restretch kontraksi diperkuat. 

Caranya pasien bergerak pada arah diagonal, pada waktu gerakan dimana 

kekuatan mulai turun, terapis membeikan restretch, pasien memberikan reaksi 

terhadap restretch dengan mempertinggi kontraksi, terapis memberikan tahanan 

pada reaksi kontraksi yang meninggi, kontraksi otot tidak pernah berhenti, dalam 

satu gerakan diagonal restretch. 

Stroke adalah penyakit gangguan fungsional otak fokal maupun global akut 

dengan gejala dan tanda sesuai bagian otak yang terkena, yang sebelumnya tanpa 

peringatan; dan yang sempat sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, atau 

kematian; akibat gangguan aliran darah ke otak karena pendarahan ataupun non 

pendarahan. (Junaidi, 2005). Stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena 

terjadi gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian 

jaringan otak sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau 

kematian (Batticaca, 2008).  

Stroke dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik (ischemic stroke) dan 

stroke hemoragik (hemorrhagic stroke). Stroke iskemik terjadi karena kematian 

sel-sel otak yang tidak dapat pulih. Penyebab stroke iskemik sama seperti 

penyakit jantung koroner, yaitu adanya endapan lemak dan kolesterol atau 

artheroslerosis/plaque. Stroke hemoragik disebabkan bila adanya pendarahan 

pada arteri di otak pecah, darah tumpah ke otak  atau rongga antara permukaan 

luar otak dan tengkorak. Stroke hemoragik khususnya terjadi pada mereka yang 

mempunyai tekanan darah tinggi. 
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 Berdasarkan etiologinya stroke terjadi karena 1). Kekurangan suplai 

oksigen yang menuju otak. 2). Pecahnya pembuluh darah di otak karena 

kerapuhan pembuluh darah otak. 3). Adanya sumbatan bekuan darah di otak. 

Menurut berbagai literatur insiden stroke pendarahan  antara 15%-30% dan 

stroke iskemik antara 70%-85%, tetapi untuk negara-negara berkembang atau 

Asia kejadian stroke pendarahan sekitar 30% dan iskemik 70% , terdiri dari 

trombosis serebri 60%, emboli serebri 5%, dan lain-lain 35% (Junaidi, 2005). 

Stroke merupakan penyebab kematian tersering ketiga di Amerika dan merupakan 

penyebab utama disabilitas serius jangka panjang. Delapan puluh lima persen 

stroke adalah non-hemoragik yang terdiri dari 25% akibat small vessel disease 

(stroke lakunar), 25% akibat emboli dari jantung (stroke tromboemboli) dan 

sisanya akibat large vessel disease (Yuniadi, 2010). 

Dengan meningkatnya usia harapan hidup di Indonesia, maka diperkirakan 

angka kejadian stroke akan semakin meningkat pula di masa sekarang maupun di 

masa yang akan datang; oleh karena itu upaya mengurangi angka kematian dan 

kecacatan perlu dilakukan, penanganan setia kasus akut perlu mendapat prioritas 

utama dan sebaiknya dikerjakan secara cepat dan tepat serta terpadu.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah ada pengaruh pemberian Infra Red terhadap penurunan spastisitas 

pasien? 

2. Apakah ada pengaruh pemberian Terapi Latihan terhadap penurunan 

spastisitas dan penigkatan kekuatan otot pasien? 
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C. TUJUAN PENULISAN 

Dari rumusan masalah di atas diperoleh tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum  

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan 

memahami penatalaksanaan fisioterapi pada pasien Hemiparese Sinistra. 

2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mengetahui pengaruh pemberian Infra Red terhadap 

pasien Hemiparese Sinistra di RSUD Salatiga. 

b) Untuk mengetahui pengaruh pemberian Terapi Latihan 

terhadap penurunan spastisitas pada pasien Hemiparese 

Sinistra di RSUD Salatiga. 

 


