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PENATALAKSANAAN STIMULASI ELEKTRIS DAN TERAPI LATIHAN 
PADA HEMIPARESE SINISTRA POST STROKE NON HEMORAGIK DI 

RSUA PONOROGO 

( Arjun Gholpa Ashadi, 2014, 51 Halaman ) 

Abstrak 

Latar Belakang: Stroke merupakan gangguan fungsi saraf pusat yang 
berkembang sangat cepat dengan perburukan ringan sampai berat kemudian 
menetap atau bahkan membaik secara cepat atau perlahan-lahan tergantung 
tingkat keparahan stroke dan cepat serta tepatnya intervensi pengobatan. Karena 
setiap otak memiliki fungsi-fungsi tertentu maka gejala dan tanda stroke setiap 
individu berbeda, tergantung pembuluh darah mana yang terkena dan bagian otak 
mana yang terganggu 
Metode: Metode dalam penanganan kasus tersebut menggunakan stimulasi 
elektris dan terapi latihan, yang dievaluasi dengan metode pengukuran kekuatan 
otot (MMT) dan pengukuran kamampuan fungsional dengan menggunakan Indeks 
Barthel. 

Tujuan: Untuk mengetahui apakah ada manfaat penatalaksanaan Stimulasi 
Elektris dan Terapi Latihan pada Hemiparese Sinistra post Stroke non Hemoragik 
terhadap kekuatan otot dan meningkatnya kemampuan fungsional pada 
Hemiparese dengan menggunakan modalitas Stimulasi elektris dan Terapi latihan. 

Hasil : Setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali didapatkan hasil penilaian terjadi 
peningkatan MMT, serta peningkatan kemampuan fungsional. 

Kesimpulan: Stimulasi Elektris dan Terapi Latihan meningkatkan kekuatan otot 
dan kemampuan fungsional dalam kondisi Hemiparese Sinistra post Stroke non 
Hemoragik 

 

Kata kunci : Hemiparese, Stimulasi Elektris, dan Terapi Latihan (TL). 
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CASE MANAGEMENT IN HEMIPARESE  POST STROKE NON 
HEMORRHAGIC ELECTRICAL STIMULATION AND TERAPHEUTIC 

EXERCISE SINISTRA AT AISYAH HOSPITAL OF PONOROGO 

(Arjun Gholpa Ashadi, 2014, page 52) 

Abstract 

Background: Stroke is a disorder of the central nervous function which is 
growing very rapidly with the progression of mild to severe or even better then 
settle quickly or slowly depending on the severity of the stroke and rapid and 
precise treatment interventions. Because every brain has specific functions, the 
symptoms and signs of stroke every individual is different, depending on where 
the affected blood vessels and the brain is disrupted 
Method: the method in handling such cases using electrical stimulation and 
exercise therapy, which was evaluated by the method of measurement of muscle 
strength (MMT) and functional measurement kamampuan Barthel index. 
Method: To determine whether there is benefit management Electrical 
Stimulation and Therapeutic Exercise in Hemiparese Sinistra post non 
Haemorrhagic Stroke on increasing muscle strength and functional ability in 
Hemiparese using electrical stimulation modalities and exercise therapy. 
Objective: To determine whether there are benefits of physiotherapy in the 
management of cases of frozen shoulder to decrease pain, range of motion, 
increased muscle strength and functional ability in the case of Frozen Shoulder by 
using modalities Infrared, manipulation, and exercise therapy. 

Results: After treatment for 6 times the results obtained MMT increased 
assessment, as well as increased functional ability. 
Conclusion: Electrical Stimulation and Therapeutic Exercise increases muscle 
strength and functional ability in condition Hemiparese Sinistra post non 
Haemorrhagic Stroke 
 
Keywords: Hemiparese, Electrical Stimulation and Therapeutic Exercise (TE) 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semakin banyaknya penderita penyakit stroke di jaman era modern ini 
disebabkan oleh beberapa masalah serius yang perlu diketahui, bahkan penyakit 
stroke ini dapat menyerang siapa saja yang beresiko termasuk usia-usia produktif. 
Jumlah penderita stroke cenderung terus meningkat setiap tahun, bukan hanya 
menyerang penduduk usia tua, tetapi juga dialami oleh mereka yang berusia muda 
dan produktif. Saat ini Indonesia tercatat sebagai Negara dengan jumlah penderita 
stroke terbesar di Asia (Yastroki, 2009).  

Stoke adalah peyakit gangguan fungsional otak fokal maupun global akut 
dengan gejala dan tanda sesuai bagian otak yang terkena, yang sebelumnya tanpa 
peringatan dan yang dapat sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, atau kematian. 
Akibat gangguan aliran darah ke otak karena peredarah araupun non perdarahan. 
(Iskandar, 2003). 

Penanganan untuk masalah ini adalah bagaimana terapis bisa membantu memperbaiki 
hal yang menjadi sebab kerusakan otak pasca stroke. Kerusakan otak pasca stroke 
disebabkan karena banyaknya sel-sel saraf di otak yang mengalami kematian maupun 
hampir mati akibat perdarahan di otak maupun sumbatan. Aktivasi otak adalah salah 
satu upaya yang dapat dilakukan, karena otak mempunyai sifat yang istimewa yaitu 
otak merupakan organ yang mudah beradaptasi meskipun neuron-neuron di otak telah 
mati dan tidak mengalami regenerasi. Kemampuan neuroplastisitas dan neurogenesis 
pada otak memungkinkan bagian-bagian tertentu otak dapat mengambil alih fungsi 
dari bagian-bagian yang rusak. Sehingga bagian-bagian otak seperti belajar 
kemampuan baru. Ini merupakan mekanisme paling penting yang berperan dalam 
pemulihan stroke (Feigin, 2006; Selzer al., 2006; Teasell et al., 2005; Johansson, 
2000). Gerakan untuk latihan aktivasi otak harus bervariasi dengan dimensi 
kemampuan fungsional. Semakin harmonis kerjasama otak semakin baik pula 
kinerjanya (Edi, 2010). 
 
Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah meliputi:  

1. Tujuan khusus 
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a. Mengetahui manfaat Stimulasi Elektris dan Terapi Latihan untuk 
peningkatan kekuatan otot pada Hemiparese sinistra post stroke non 
hemoragik 

b. Mengetahui manfaat Stimulasi Elektris dan Terapi Latihan untuk peningkatan 
Kemampuan Fungsional pada Hemiparese sinistra post stroke non hemoragik 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Stroke Iskemik 
Disebabkan oleh sumbatan setempat pada suatu pembuluh darah 

tertentu di otak yang sebelumnya sudah mengalami aterosklerosis 
(pengerasan dinding pembuluh darah akibat penumpukan lemak) yang 
dipercepat oleh berbagai faktor resiko, sehingga terjadi penebalan kedalam 
lumen pembulu tersebut yang akhirnya dapat menyumbat sebagian atau 
seluruh lumen (thrombosis). Sumbatan juga dapat disebabkan oleh 
thrombus atau bekuan darah yang berasal dari lokasi lain misalnya plak 
dinding pembuluh darah leher yang besar atau dari jantung (emboli) 
(Dourman, 2013). 

2. Etiologi Pleksus Brakhialis 
a. Stroke trombolik 
 Sumbatan disebabkan thrombus yang berkembang di dalam arteri otak 
yang sudah sangat sempit. 
b. Stroke embolik 
 Sumbatan disebabkan thrombus, gelembung udara atau pecahan lemak 
(emboli) yang terbentuk di bagian tubuh lain seperti jantung dan 
pembuluh aorta di dada dan leher, yang terbawa aliran darah ke otak. 
Kelainan jantung yang disebut fibilasi atrium dapat menciptakan kondisi 
dimana thrombus yang terbentuk di jantung terpompa dan beredar menuju 
otak (Mahresti, 2012). 

3. Teknologi dan Intervensi Fsisioterapi  
 

A. Stimulasi Elektris (ES) 
Stimulasi elektris adalah suatu modalitas fisioterapi dengan menggunakan 

arus listrik untuk mengkontraksikan salah satu otot ataupun grup otot (Inverarity, 
2005 ). Alat listrik yang bisa digunakan adalah Interrupted Direct Current, 
Interfernsi dan TENS (Kuntoro, 2007). Sistem saraf pusat mempunyai kempuan 
yang progress untuk penyembuhan dari injury melalaui proses collateral 
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sprouting dan synaptic reclamation. Neuro plasiticity merupakan hal yang sangat 
penting untuk mengajarkan kembali fungsi otot dan aplikasi fasilitasi. 
Kemampuan otak beradaptasi untuk memperbaiki perubahan lingkungannya 
melalui penyatu neural kembali yang dikelompokan sebagai berikut : 
a. Collateral Sprouting 

Merupakan respon neuron daerah yang tidak mengalami cedera dari sel-sel 
yang utuh ke daerah yang denervasi setelah cedera. Perbaikan sistem saraf pusat 
dapat berlangsung beberapa bulan atau tahun setelah cedera dan dapat terjadi 
secara luas di otak, 
b. Unmasking 

Dalam keadaan normal banyak akson dan synaps yang tidak aktif. Apabila 
jalur utama mengalami kerusakan maka fungsinya akan diambil oleh akson dan 
sinaps yang tidak aktif. Menurut Wall dan Kabat, jalur sinapsis mempunyai 
mekanisme homeostatic, dimana penurunan masukan akan menyebabkan 
naiknya eksitabilitas sinapsnya. 
c. Diaschisia (Dissipation of Diachisia) 

Diaschisia keadaan dimana terdapat hilangnya kesinmabungan fungsi atau 
adanya hambatan fungsi dari traktus-traktus sentral di otak. Tujuan pemberian 
electrical stimulasi pada pasien stroke adalah sebagai muscle reedukasi dan 
fasilitasi. Stimulas elktris pada prinsipnya harus menimbulkan kontraksi otot, 
sehingga akan merangsang goli tendon dan muscle spindle. Rangsangan pada 
muscle spindle dan golgi akan diinformasikan melaluai afferent ke susunan saraf 
pusat sehingga akan mengkontribusikan fasilitas dan inhibisi. Rangsangan 
elektris yang berulang-ulang akan memberi informasi ke supraspinal sehingga 
terjadi pola gerak terintegritas dan menjadi gerakan-gerakan pola fungsional. 
Selain itu memberikan gerakan-gerakan pola fungsional.Selain itu juga 
memberikan fasilitasi pada otot yang lemah dalam melakukan gerakan 
(Kuntoro,2007). 

B. Terapi Latihan  

  Adalah salah satu modalitas fisioterapi dalam pelaksanaannya 
menggunakan gerak tubuh baik secara pasif maupun secara aktif untuk 
pemeliharaan dan perbaikan kekuatan, ketahanan, dan kemampuan 
kardiovaskuler, mobilitas, fleksibilitas, stabilitas, rileksasi, koordinasi, 
keseimbangan, dan kemampuan fungsional (Kisner, 2007) terapi latihan yang 
diberikan antara lain: 
1. Gerak aktif 
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 Gerak aktif adalah latihan yang dilakukan oleh otot-otot yang 
bersangkutan dengan malawan gravitasi. Tujuan dari latihan ini adalah 
melatih elastisitas otot, meningkatkan sirkulasu darah, meningkatkan 
kekuatan otot, serta mengembangkan koordinasi dan ketrampilan untuk 
aktivitas fungsional. Gerakan aktif dibagi menjadi 2, yaitu gerak yang tidak 
disadari (involuntary movement) dan gerak yang disadari (voluntary 
movement). Gerak yang disadari dibagi menjadi 3 yaitu : 
Free Active Movement, yaitu pasien diminta untuk menggerakan 
persendiannya secara mandiri 
Active Resisted Movement, yaitu pasien diminta untuk menggerakan 
persendiannya dengan sedikit tahanan oleh terapis. 
Active Asissted Movement, yaitu pasien diminta untuk menggerakan 
persendiannya secara mandiri dan semampu mungkin, kemudian terapis 
memberi bantuan. 
2. Gerak Pasif 
 Gerakan pasif adalah latihan yang tidak bersangkutan dengan melawan 
grafitasi, dengan kata lain terapis menggerakan setiap persendian pasien tanpa 
harus melawan grafitasi. Tujuan dari gerakan ini yaitu untuk mengetahui end 
feel, mencegah atrofi, memperlancar sirkulasi darah, mencegah kontraktur, 
serta memfasilitasi otot. Gerakan ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu : 
a. Relax passive, yaitu terapis menggerakan persendian pasien tanpa perlu 

tenaga yang berarti 
b. Force passive movement, yaitu terapis menggerakan persendian pasien 

dengan sedikit penguluran (stretching) 
c. Terapi manipulasi, yaitu gerak pasif yang dilakukan pada pasien yang 

tidak sadar 
 Salah satu terapi latihan yang dilakukan pada kasus ini adalah metode 
Propioceptif Neuromuscular Facilitation (PNF). Adalah fasilitasi pada sistem 
neuromuscular dengan merangsang propioceptif (reseptor sendi). Metode ini 
berusaha memberikan rangsangan-rangsangan yang sesuai dengan reaksi yang 
dikehendaki, yang pada akhirnya akan dicapai kemampuan gerak yang 
terkoordinasi. Dengan pola gerakan aktivitas yang bersifat spiral dan global. 
Gerakan ini mnyerupai dengan gerakan-gerakan yang digunakan dalam 
olahraga dan aktivitas sehari-hari. Sifat spiral dan diagonal tersebut juga 
sesuai dengan karakteristik susunan sistem skeletal, sendi-sendi, dan struktur 
ligament yang sifatnya juga spiral dan memutar. Tiap diagonal terdiri dari 
pola-pola yang saling berlawanan satu dengan yang lain. Teknik-teknik yang 
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digunakan pada kasuu ini adalah Rhytmical Initiation, Timing For Emphasis, 
dan Slow Reversal. 

a) Rhytmical Initiation 
 Teknik yang dipakai utuk agonis yang menggunakan gerakan-gerakan 
pasif dan dengan tahanan. tujuan diberikan latihan ini adalah : 
 

i.Untuk normalisasi kecepatan gerak 
ii.Untuk sebagai permulaan gerak atau mengarah gerak 

iii.Untuk perbaikan koordinasi gerak dan rasa gerak 
iv.Untuk relaksasi 
v.Untuk belajar tentang gerak 

 
b) Timing For Emphasis 

 Bentuk gerakan dimana bagian lemah dari gerakan mendapat ekstra 
stimulasi bagian yang lebih kuat. Tujuan dari latihan ini adalah : 
 

i.Untuk penguatan otot bagian dari satu pola gerak 
ii.Untuk mobilisasi 

 
c) Slow Reversal 

 Teknik dimana kontraksi isotonic dilakukan bergantian antara agonis dan 
antagonis tanpa terjadi pengendoran otot. Tujuan diberikan latihan ini adalah : 
 

i.Untuk perbaikan mobilisasi 
ii.Menaikan tingkat relaksasi 

iii.Untuk menambah kekuatan otot 
iv.Untuk belajar bergerak 
v.Untuk memperbaiki koordinasi 

 
PROSES FISOTERAPI 

Problematika fisioterapi yang ditemukan yang meliputi permasalahan kapasitas 

fisik dan permasahan kapasitas fungsional yang meliputi : 

1. Impairment : Adanya kelemahan otot pada ektremitas atas dan bawah disisi 

kiri. 
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2. Fungtional Limitation : Pasien belum mampu beraktivitas penuh dengan 

menggunakan ektremitas atas bawah sisi kiri. 

3. Disability : Didalam lingkungan kerja, keluarga dan social pasien tidak merasa 

didiskriminasi atau dikucilkan. 

 
Berdasarkan problematika fisioterapi pada kasus ini penulis memilih 
modalitas fisioterapi berupa stimulasi elektrik dan terapi latihan. Treatment ini 
dilakukan pada tanggal pasien dating kerumah sakit, yaitu : 05,08,12,15,18,22 
maret-2014. 

I. Stimulasi Elektris 

a. Persiapan alat 
Lakukan kalibrasi awal alat sebelum digunakan, meliputi cek kabel, 
pad elektroda,intensitas dan ES sendiri. 

b. Persiapan pasien 
Pasien tidur terlentang dan posisikan senyaman mungkin sesuai 
pasien. Kemudian lakukan tes sensoris tajam tumpul pada ektremitas 
atas dan bawah sisi kiri untuk mengetahui apakah pasien masih bisa 
merasakan tajam atau tumpul. Pada test ini pasien bisa membedakan 
tajam dan tumpul disemua ektremitas yang dilakukan test. Kemudian 
minta ke pasien untuk menanggalkan pakaian atas dan menggulung 
celana panjang pasien (sisi kiri). lalu jelaskan pada pasien bahwa yang 
akan dirasakan adalah sepeti tertusuk ringan disertai kontraksi otot. 

c. Pelaksanaan terapi 
Pad elektroda diletakan oleh terapis pada lengan dan tungkai pada 
grup otot ekstensor  pad diletakan pada cervical dan grup otot 
ekstensor pada anggota gerak atas, untuk anggota gerak bawah pad 
berada pada lumbal dan grup otot ekstensor gerak bawah. Lalu 
nyalakan ES atur frequency 50 Hz, modulasi 1 second dan naikan 
intensitas sedikit demi sedikit sampai ada kontraksi otot pada grup otot 
ekstensor. Setiap satu grup otot ekstensor dilakukan 15 kali kontraksi 
dengan dilakukan 2 kali putaran. Jika terapi selesai segera martikan ES 
dan tata kembali seperti semula sebelum digunakan 
 

II. Terapi Latihan 
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Sebelum dilakukan terapi latihan sebaiknya dilakukan latihan pernafasan 
terlebih dahulu dan berikan manipulasi massage pada sendi yang akan dilatih. 
Hal ini dilakukan untuk rileksasi dan pemanasan. Pada kondisi pasien penulis 
memberikan latihan gerak aktif dan latiahan gerak aktif dengan tahanan (Free 
Active Movement dan Resisted  Active Movement) , Hold Relax  dan Terapi 
Latihan dengan metode PNF pada anggota gerak atas dan anggota gerak 
bawah 

a. Gerak Aktif ( Free Active Movement) 
Posisi pasien tidur, pasien menggerakan sendi setiap sendi anggota gerak atas 
dan bawah sisi kirinnya secara aktif sesaui dengan perintah yang diberikan 
oleh fisioterapis. Selain itu juga diberikan latihan dalam posisi miring denagn 
gerakan yang sama. Setiap gerakan dilakukan pengulangan sebatas toleransi 
pasien. 

b. Ressisted Active Movement 
Posisi pasien tidur terlentang, kemudian pasien menggerakan sendi setiap 
anggota gerak atas dan bawah secara aktif kemudian terapis memberikan 
tahanan kea rah sebaliknya saat pasien menggerakan. Latihan ini dilakukan 5-
10 kali pengulangan. 

c. Hold Relax 
.  posisi pasien tidur terlentang kemudian pasien mengkontraksikan otot-otot 
yang ingin digerakan terlebih dahulu, kemudian intruksikan kepada pasien 
untuk menahan kontraksinya selama 6-10 detik, kemudian intruksikan lagi 
untuk merilekskan kembali selama 3-5 detik. Latihan ini dilakukan dengan 12 
kali pengulangan. 

d. latihan dengan teknik PNF 

Latihan pada Anggota Gerak Atas 

Posisi pasien tidur terlentang, terapis memberikan latihan sesuia dengan pola-
pola gerakan lengan yang ada dalam teknik PNF yaitu fleksi-aduksi-
eksorotasi, ekstensi-adduksi-endorotasi, ekstensi-abduksi-endorotasi 
Latihan Pada Anggota Gerak Bawah  
Posisi pasien tidur terlentang. Terapis memberikan latihan sesuai dengan pola-
pola gerakan tungkai yang ada dalam teknik PNF yaitu fleksi-abduksi-
eksorotasi, ekstensi-adduksi-endorotasi, dan fleksi-adduksi-endorotasi dengan 
lutut fleksi. 
Teknik-teknik PNF yang digunakan adalah : 
Rhythmical Initiation 
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Pertama fisioterapis menggerakan secara pasif terlebih dahulum kemudian 
pasien diintruksikan oleh terapis untuk mengikuti gerakan tersebut secara 
aktif. Kedua dilakukan gerakan melawan tahanan ringan pada pola ekstensi 
dan fleksi. Latihan ini dilakukan pengulangan sebatas toleransi pasein. 
Timing For Emphasis 
Pada tungkai kiri terapis menahan pada kaki untuk pola fleksi-abduksi-
endorotasi dengan lutut fleksi kemudian pasien diperintahkan untuk 
menggerakan kakinya. Pada lengan kiri terapis menahan lengan kiri bawah 
pasien untuk pola fleksi-adduksi-eksorotasi-eksorotasi. Pada pola fleksi-
abduksi-eksorotasi terapi menahan pergelangan tangan kiri pasien kemudian 
terapis mengintruksikan pasien untuk menggerakan tangannya. Latihan ini 
dilakukan pengulangan sebatas toleransi pasien. 
Slow Reversal 
Terapi menggerakan lengan secara pasif pada satu pola terlebuh dahulu, tanpa 
ada relaksasi diganti dengan gerakan pada polsa yang berlawanan kemudian 
kembali pada pola gerak awal tanpa relaksasi dengan diberi tahanan ringan 
dan diberi instruksi untuk melawan tahanan terapi. Laukan juga pada tungkai, 
latihan ini dilakukan pengulangan sebatas toleransi pasien. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada pasien laki-laki dengan usia 48 tahun dengan diagnosa Hemiparese 
Sinistra Non Hemoragic pada pemeriksaan awal diperoleh problematika fisioterapi 
berupa keterbatasan kemampuan fungsional dan kelemahan kekuatan otot (belum bisa 
melawan tahanan ringan) 

 Pelaksanaan terapi dilakukan mulai dari tanggal 4-maret-2014 hingga 22-
maret-2014 dengan modalitas fisioterapi yang diberikan adalah elektrikal stimulasi 
dan terapi latihan yaitu, free active movement, resisted active movement, static 
contraction, hold relax dan terapi latihan metode PNF. Tujuan yang hendak dicapai 
pada kondisi ini adalah untuk meningkatkan nilai atau kekuatan otot dan kemampuan 
fungsional pasien.Nyeri 

GRAFIK 1.1 Hasil Penilaian Kekuatan Otot dengan MMT Pada Anggota Gerak 
Kiri Untuk Terapi 1 dan Terapi 6 



 

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa otot 
mengalami kenaikan kekuatan setelah dilakukan enam kali terapi. Dengan 
menggunakan modalitas elektrikal stimulasi kekuatan otot dapat meningkat 
demi sedikit. Modalitas ini menggunakan arus listrik untuk merangsang implus otak 
melalui otot tak sadar sehingga menyebabkan otot tunggal atau sekelompok otot 
untuk kontraksi, maka suplai darah akan meningkat ke daerah
untuk membantu penyembuhan. Sedangkan latihan menggunakan modalitas Terapi 
Latihan efektif sekali untuk menaikan kekuatan otot yang lemah. Memberikan 
rangsangan-rangasangan tertentu yang di harapkan timbul reaksi
dengan jenis rangsangan yang ada d
inginkan. Gerakan-gerakan yang kuat bisa dimanfaatkan untuk memperkuat bagian
bagian yang lebih lemah, untuk membentuk pola gerak melalui stimulus propioseptor 
sehingga mendapat respon neuromuscular secara benar seb
didalam syaraf karena penerima rangsang berikutnya mempermudah timbulnya reaksi 
(gerakan). 

 
 
 

GRAFIK 1.2 Peningkatan Kemampuan Fungsional dengan Indeks Barthel pada 
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Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa otot 
mengalami kenaikan kekuatan setelah dilakukan enam kali terapi. Dengan 
menggunakan modalitas elektrikal stimulasi kekuatan otot dapat meningkat 
demi sedikit. Modalitas ini menggunakan arus listrik untuk merangsang implus otak 
melalui otot tak sadar sehingga menyebabkan otot tunggal atau sekelompok otot 
untuk kontraksi, maka suplai darah akan meningkat ke daerah-daerah yang perlu 

antu penyembuhan. Sedangkan latihan menggunakan modalitas Terapi 
Latihan efektif sekali untuk menaikan kekuatan otot yang lemah. Memberikan 

rangasangan tertentu yang di harapkan timbul reaksi-reaksi yang sesuai 
dengan jenis rangsangan yang ada dan sesuai dengan gerakan-gerakan yang di 

gerakan yang kuat bisa dimanfaatkan untuk memperkuat bagian
bagian yang lebih lemah, untuk membentuk pola gerak melalui stimulus propioseptor 
sehingga mendapat respon neuromuscular secara benar sebagai efek yang dihasilkan 
didalam syaraf karena penerima rangsang berikutnya mempermudah timbulnya reaksi 

GRAFIK 1.2 Peningkatan Kemampuan Fungsional dengan Indeks Barthel pada 
Terapi 1 dan Terapi 6 

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa otot 
mengalami kenaikan kekuatan setelah dilakukan enam kali terapi. Dengan 
menggunakan modalitas elektrikal stimulasi kekuatan otot dapat meningkat sedikit 
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SARAN 

Setelah melakukan proses fisioterapi yaitu dengan menggunakan modalitas 
fisioterapi berupa electrical stimulasi dan terapi latihan pada pasien hemiparese 
sinistra non hemoragic, maka penulis memberikan saran kepada : 

1. Kepada pasien 
 Kesungguhan pasein dalam melakukan latihan harus selalu ada karena 
tanpa adanya kesungguhan dan semangat untuk melakukan latihan secara 
rutin maka keberhasilan susah untuk dicapai. Pasien disarankan untuk 
melakukan latihan-latihan yang telah diajarkan oleh terapis secara mandiri 
dan sering. 

2.  Kepada Fisioterapis 
 Dalam memberikan pelayanan hendaknya sesuai dengan prosedur 
yang ada, oleh karena itu perlu suatu pemeriksaan yang teliti dan terarah. 
Meningkatkan kemampuan diri baik secara teori maupun praktek sangat 
penting untuk menghadapi IPTEK yang semakin maju. 

3. Kepada masyarakat. 
Bagi masyarakat umum untuk lebih berhati dalam melakukan segala 

aktivitas dan gaya hidup yang beresiko terjadinya serangan stroke atau 
cerebroventroaccident. Disamping itu jika sudah terjadi serangan maka 
segeralah meminta bantuan medis untuk mendiagnosa jenis atau tipe 
serangan stroke itu. 
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