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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Menurut UU No. 23/19912 bahwa pembangunan nasional akan terwujud bila 

terjadi derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan pendekatan 

pemeliharaan, peningkatan kesehata (promotif), pencegahan penyakit (preventif), 

penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara 

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Melalui progam ini diharapkan 

bangsa Indonesia mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat dengan cara masyarakat berperilaku hidup bersih dan 

sehat serta adanya peran serta pemerintah  melalui adanya fasilitas kesehatan yang 

memadai dan bentuk pelayanan kesehatan yang memadai. 

Dewasa ini seiring dengan lajunya pembangunan di Indonesia, telah 

mengubah pola struktur masyarakatnya, dari masyarakat agraris menjadi ke 

masyarakat industri. Perubahan tersebut membawa dampak pada pergeseran gaya 

hidup desa ke gaya hidup masyarakat perkotaan, termasuk kepada pola makan 

yang tadinya alami menjadi gemar makan makanan yang cepat saji (fast food) 

yang banyak mengandung kolesterol tinggi. Demikian juga dengan tuntutan 

lingkungan dan pekerjaan yang mendorong individu untuk merokok, minuman 

beralkohol, kurang berolah raga dan bekerja terlalu berlebihan yang 

mengakibatkan stres yang berlebihan. Efek lain dari perubahan pola hidup itu 
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ialah terletak kepada pergeseran penyakit, dari penyakit infeksi ke penyakit 

degeneratif, penyakit diantaranya adalah  penyakit cardiovascular dan stroke.  

Stroke atau gangguan peredaran darah otak (GPDO) merupakan penyakit 

neurologis yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. 

Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan 

karena terjadinya gangguan peredaran darah otak yang bisa terjadi pada siapa dan 

kapan saja (Muttaqin, 2008). Angka kejadian stroke dunia diperkirakan 200 per 

100.000 penduduk, dalam setahun. Bila ditinjau dari segi usia terjadi perubahan 

dimana stroke bukan hanya menyerang usia tua tapi juga menyerang usia muda 

yang masih produktif. Mengingat kecacatan yang ditimbulkan stroke permanen, 

sangatlah penting bagi usia muda untuk mengetahui informasi mengenai penyakit 

stroke, sehingga mereka dapat melaksanakan pola gaya hidup sehat agar terhindar 

dari penyakit stroke. 

Di Indonesia, diperkirakan setiap tahun terjadi 500.000 penduduk terkena 

serangan stroke, dan sekitar 25% atau 125.000 orang meninggal dan sisanya 

mengalami cacat ringan atau berat. Saat ini stroke menempati urutan ketiga 

sebagai penyakit mematikan setelah penyakit jantung dan kanker, sedangkan di 

Indonesia stroke menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian di rumah 

sakit (Yastroki, 2012). 

Definisi menurut WHO: stroke adalah terjadinya gangguan fungsional otak 

fokal maupun global secara mendadak dan akut yang berlangsung lebih dari 24 

jam akibat gangguan aliran darah otak.  
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Menurut Gordon stroke adalah gangguan potensial yang fatal pada suplai 

darah bagian otak. Tidak ada satupun bagian tubuh manusia yang dapat bertahan 

bila terdapat gangguan suplai darah dalam waktu relatif lama sebab darah sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan terutama oksigen pengangkut bahan makanan yang 

dibutuhkan pada otak dan otak dalah pusat kontrol sistem tubuh termasuk perintah 

dari semua gerakan fisik. 

Dengan kata lain stroke merupakan manifestasi keadaan pembuluh darah 

cerebral yang tidak sehat sehingga bisa disebut juga “cerebral arterial disease” 

atau “cerebrovascular disease”. Cedera dapat disebabkan oleh sumbatan bekuan 

darah, penyempitan pembuluh darah, sumbatan dan penyempitan atau pecahnya 

pembuluh darah, semua ini menyebabkan kurangnya pasokan darah yang 

memadai. 

Namun demikian stroke dapat dipulihkan sempurna jika pasien melakukan 

terapi dan rehabilitasi yang memadai. Proses perbaikan atau penyembuhan yang 

sempurna terjadi pada fase pemulihan (recovery). Namun fase pemulihan ini 

tergantung dari topis lesi, derajat berat, kondisi tubuh pasien, ketaatan pasien 

dalam mejalankan proses pemulihan, ketekunan dan semangat pasien untuk 

sembuh. Pasien stroke stadium recovery menyebabkan perubahan tonus otot yang 

abnormal yang ditandai dengan peningkatan tonus. Dengan adanya abnormal 

tonus secara postural (spastisitas) maka akan terjadi gangguan gerak yang dapat 

berakibat terjadinya gangguan aktifitas fungsional dan dapat menghalangi serta 

menghambat timbulnya keseimbangan (Suyono, 2002). 
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Pada karya tulis ini penulis menggunakan metode Propioseptive 

neuromuscular facilitation (PNF) pada kasus stroke non hemoragik pada fase 

recovery. PNF adalah salah satu metode terapi latihan yang dimanaksudkan untuk 

memfasilitasi pada sistem neuromuscular dengan merangsang propioseptif. 

Metode ini berusaha memberikan rangsangan-rangsangan yang sesuai dengan 

reaksi yang dikehendaki, yang pada akhirnya akan dicapai kemampuan atau 

gerakan yang terkoordinasi. Karena pada fase ini otak mengalami plastisitas yaitu 

kemampuan untuk beradaptasi dan memodifikasi organisasi dan fungsional 

terhadap kebutuhan, yang biasa berlangsung terus sesuai kebutuhan (Setiawan, 

2007). Peran fisioterapi melalui metode PNF ini adalah mencegah terjadinya 

komplikasi, menormalkan tonus otot (spastisitas) secara postural, memperbaiki 

keseimbangan, dan koordinasi, menanamkan pola gerak yang benar dan 

meningkatkan fungsional. Dari berbagai alas an tersebut diatas maka dalam 

penulisan proposal Karya Tulis Ilmiah (KTI) akan merencanakan studi kasus 

dengan judul penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi stroke non hemoragik 

stadium recovery dengan metode propioceptive neuromuscular facilitation (PNF). 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan suatu masalah dari 

kasus ini antar lain : 

1. Apakah metode PNF dapat menurunkan spastisitas postural pada kondisi 

stroke non haemoragik stadium recovery ? 
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2. Apakah metode PNF dapat meningkatkan kekuatan otot pada kondisi 

stroke non haemoragik stadium recovery ? 

3. Apakah metode PNF dapat memperbaiki keseimbangan dan koordinasi 

pada kondisi stroke non haemoragik stadium recovery ? 

4. Apakah metode PNF dapat meningkatkan kemampuan motorik fungsional 

pada kondisi stroke non haemoragik stadium recovery ? 

  

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada stroke non haemoragik 

stadium recovery dengan metode propioceptive neuromuscular fasilitation 

(PNF).  

2. Tujuan khusus  

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis pada studi kasus ini 

diantaranya adalah : 

a. Mengetahui manfaat metode PNF dapat menurunkan spastisitas 

postural pada kondisi stroke non haemoragik stadium recovery. 

b. Mengetahui manfaat metode PNF dapat meningkatkan kekuatan otot 

pada kondisi stroke non haemoragik stadium recovery. 

c. Mengetahui manfaat metode PNF dapat memperbaiki keseimbangan 

dan koordinasi pada kondisi stroke non haemoragik stadium recovery. 
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d. Mengetahui manfaat metode PNF dapat meningkatkan kemampuan 

motorik fungsional pada kondisi stroke non haemoragik stadium 

recovery. 

    

D. Manfaat  

1. Bagi penulis 

Menambah pemahaman dalam melaksanakan proses penatalaksanaan 

PNF pada kondisi stroke non haemoragik stadium recovery. 

2. Bagi institusi 

Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui penatalaksanaan PNF 

pada kondisi stroke non haemoragik stadium recovery. 

3. Bagi fisioterapis 

Untuk mendapatkan metode yang tepat dalam menangani pasien pada 

kondisi stroke non haemoragik stadium recovery. 

4. Bagi masyarakat  

Sebagai pemahaman bagi masyarakat mengenai peran fisioterapi pada 

kondisi stroke khususnya pada stroke non haemoragik stadium recovey 

sehingga dapat mengetahui metode yang digunakan dalam penangan pada 

kasus tersebut. 

 

 

 

 


