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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI POST CRANIOTOMY 

INTRACRANIAL HEMORRHAGE DI RS PKU MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 

(Dewa Made Bayu Suryawan, 2014, 15 halaman) 

Abstrak 

Latar Belakang : Post craniotomy intracranial hemorrhage merupakan pasca 

operasi kepala karena pendarahan di dalam otak akibat pecahnya pembuluh darah di 

otak. Kondisi ini bisa menimbulkan problematika fisioterapi akibat tirah baring, 

seperti: (1) penurunan lingkup gerak sendi, dan potensial terjadinya atrofi, kontraktur 

dan spastisitas (2) potensial terjadinya ulkus decubitus (3) produksi sputum atau 

dahak berlebihan dan atelektasis. 

Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi dalam mengatasi masalah tirah 

baring, mencegah penurunan lingkup gerak sendi, mencegah timbulnya ulkus 

decubitus dan membersihkan jalan pernapasan dengan modalitas relaxed passive 

movement, chest fisioterapi dan positioning. 

Hasil : Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapat hasil penilaian pada lingkup 

gerak sendi T1: full ROM menjadi T6: full ROM, pada inspeksi ulkus decubitus T1: 

tidak terdapat ulkus decubitus menjadi T6: tidak terdapat ulkus decubitus, letak 

sputum T1: area trachea hingga bronkus (posisi paling dominan), semua sisi lobus 

menjadi T6: area trochea hingga bronkus (posisi paling dominan), semua sisi lobus 

tetap merata dengan jumlah 200 ml/hari. 

Kesimpulan : relaxed passive movement dapat mencegah penurunan lingkup gerak 

sendi akibat tirah baring, positioning dapat mencegah timbulnya ulkus decubitus 

akibat tirah baring dan chest fisioterapi dapat mencegah meningkatnya penumpukan 

sputum akibat tirah baring. 

Kata Kunci : post craniotomy, relaxed passive movement, chest fisioterapi dan 

positioning. 

  



PENDAHULUAN 

Fisioterapi merupakan tenaga kesehatan yang berkompetensi dalam bidang 

gerak dan fungsi. Jenis kasus atau kondisi apapun fisioterapis berperan dalam gerak 

dan fungsi dari pasien tersebut. Kondisi pasien tirah baring akan menghambat atau 

menyebabkan penurunan gerak dan fungsi. Sebagai contoh pasien dengan diagnosa 

medis berupa post craniotomy intracranial hemorrhage mengalami tirah baring lama 

atau dengan onset waktu yang tidak bisa ditentukan akibat menurunnya tingkat 

kesadaran. Kasus seperti ini memang jarang terjadi dan mungkin memang sering 

terjadi. Kita tidak berurusan dengan masalah ini namun menjadi urusan dalam hal 

penanganan tirah baringnya karena terkait terhadap gerak dan fungsi. Jurnal 

penelitian di Inggris dalam latar belakangnya menyatakan, tingkat kelangsungan 

hidup pasien di intensive care unit (ICU) meningkat, namun banyak pasien 

mengalami gejala seperti kelemahan otot dan kehilangan keseimbangan setelah 

periode penyakit kritisnya. Hal ini tidak diperhatikan karena dianggap cukup 

beristirahat dengan tidur saja. Perubahan fisiologis terjadi sebagai akibat langsung 

dari penyakit kritis dan tirah baring di ICU (Denehy, 2007).  

Berdasarkan alasan di atas penulis mengambil studi kasus yang terkait 

dengan kondisi pasien yang tirah baring lama diambil dari kasus post craniotomy 

intracranial hemorrhage. Fisioterapi sangat berperan dalam masalah ini karena upaya 

penangan ini perlu dilakukan untuk menjaga kondisi fisik pasien terutama terkait 

dengan gerak dan fungsi pasien. Pasien tirah baring terkadang  takut untuk 



dimobilisasi akibat kurangnya pengetahuan sehingga kita berpikir  pasien yang 

mengalami tingkat kesadaran rendah sangat fatal jika dimobilisasi padahal tidak 

demikian. Aktivitas diawal ICU bertujuan untuk memperbaiki dan mempersiapkan 

pasca ICU. Aktivitas ini sangat aman dan layak pada pasien ICU (Russell et all, 

2012). Masih banyak lagi masalah dari tirah baring itu sendiri perlu ditangani 

fisioterapi.  

Tujuan Penulisan 

Rumusan masalah di atas kemudian dari penulisan karya tulis ilmiah ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana: (1) pengaruh terapi latihan gerak pasif 

terhadap gangguan mobilitas. (2) pengaruh positioning terhadap pasien tirah baring. 

(3) pengaruh positioning dan chest fisioterapi terhadapat gangguan kardiopulmonal 

pasien tirah baring. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Craniotomy adalah operasi membuka tulang tengkorak untuk mengangkat 

tumor, mengurangi tekanan intracranial (TIK), mengeluarkan bekuan darah atau 

menghentikan perdarahan (Hinchliff and Sue, 1999).  

Pendarahan yang diakibatkan oleh tekanan aliran pembuluh darah  yang besar 

sehingga pembuluh darah di otak mengalami aneurisma (dinding arteri menipis) dan 

akhirnya pecah. Penyakit yang menyebabkan dinding arteri menipis dan rapuh adalah 

penyebab tersering pendarahan intraserebrum. Penyakit  semacam ini adalah 

hipertensi atau angiopati amiloid (terjadi pengendapan protein di dinding arteri – 

arteri kecil di otak) (Irfan, 2012). 

Etiologi dan Patofisiologi 

       Dilakukannya tindakan craniotomy pada kasus ini merupakan akibat 

dari pendaraan otak atau dikenal dengan nama intracranial hemorrhage. 

hemorrhage atau pendarahan di otak akan mengakibatkan gangguan pada saraf 

pusat yang timbul secara mendadak dalam beberapa detik atau secara cepat dalam 

beberapa jam dengan gejala atau tanda – tanda sesuai dengan daerah yang terkena 

atau terganggu, dalam hal ini dinamakan stroke. 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 pembuluh 

darah di otak.  



Teknologi Intervensi Fisioterapi 

Paparan tinjauan teori di atas problematik yang terkandung dalam 

komplikasi – komplikasi yang terdapat pada post craniotomy berupa tirah baring. 

Penangan fisioterapinya berupa : 

1. Chest Fisioterapi 

a. Breathing Exercise 

Breathing Exercise didesain untuk melatih otot otot pernapasan dan 

mengembalikan distribusi ventilasi, membantu mengurangi kerja otot pernafasan 

dan membetulkan pertukaran gas serta oksigen yang menurun (Manglufti, 2007).  

b. Tappotement 

Tappotement merupakan manipulasi eksternal dari area toraks yang 

berfungsi mobilisasi untuk membantu proses sekresi dengan tepukan.  

c. Vibration 

Vibration merupakan manipulasi eksternal dari area toraks yang berfungsi 

mobilisasi untuk membantu proses sekresi dengan berupa getaran yang 

dimanipulasi.  

d. Passive Relaxed Movement 

Jenis  latihan yang gerakannya mendapatkan kekuatan dari luar / terapis. 

 

 



PROSES FISIOTERAPI 

Pasien bernama Tn TH, berusia 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama 

islam, seorang pensiunan pegawai TNI, beralamat di Perum Graha Nirmala Gank 

Tirtoarum, mengalami penurunan tingkat kesadaran dengan kelemahan anggota 

gerak serta produksi sputum berlebihan sehingga tidak mampu mengeluarkan 

sendiri. Pemeriksaan tingkat kesadaran dilakukan dengan glass coma scale 

mendapatkan hasil dengan nilai 6 (koma), pemeriksaan tingkat spastisitas dengan 

astworth scale mendapatkan hasil dengan nilai 2 pada seluruh extremitas.  

Diagnosa fisioterapi didapat berupa Impairment: penurunan tingkat 

kesadaran, potensial problem tirah baring, produksi sputum meningkat. Fungtional 

limitation, pasien tidak dapat melakukan aktivitas fungsional dasar. Disability, 

pasien tidak dapat melakukan aktivitas sosial. Problematika diatas kemudian 

menggunakan intervensi fisioterapi berupa: Chest Fisioterapi (breathing exercise, 

tappotement, vibrasi), Terapi latihan (passive relaxed movement), change 

positioning. 

 

 

 

 

 



HASIL  

Hasil evaluasi dari terapi  yang dilakukan berupa chest fisioterapi 

(breathing exercise, tappotement, vibration), relax passive movement dan positioning 

sebanyak 6 kali terapi pada pasien post craniotomy intracranial hemorrhage bernama 

Tn TH, Umur 70 tahun adalah dapat mencegah terjadinya komplikasi akibat tirah 

baring. Dibuktikan selama 1 minggu atau 6 kali terapi selama seminggu tidak terdapat 

keterbatasan pada gerak pasif sendi, tidak terdapat ulkus dekubitus dan sputum dapat 

di retensi dengan baik. Banyak evaluasi yang dilakukan namun fokus utama pada 

kasus ini oleh fisioterapi adalah pada sisi gerak dan fungsi pasien. Pada evaluasi T1 

pasien dievaluasi dengan hasil tidak terdapat keterbatasan sendi hingga pada evaluasi 

T6 juga tidak terdapat keterbatasan sendi. Ini menunjukkan bahwa latihan relax 

passive movement dapat mencegah terjadinya keterbatasan gerak pasif sendi. Evaluasi 

T1 berupa inspeksi terhadap potensial terjadinya ulkus dekubitus dengan hasil tidak 

terdapat ulkus dekubitus hingga pada evaluasi T6 juga tidak terdapat ulkus dekubitus. 

Ini menunjukkan positioning dapat menjegah potensial terjadinya ulkus dekubitus. 

Evaluasi yang dilakukan pada tingkat spastisitas dari T1 hingga T6 menunjukkan 

nilai sama yaitu tingkat spastisitas dengan nilai 2. Evaluasi yang dilakukan pada letak 

sputum menunjukkan dengan letak yang rata-rata sama yaitu terdapat pada seluruh 

segmen paru dengan produksi sputum rata rata 200 ml/hari. 

 



PEMBAHASAN 

Terapi selama 6 kali berhasil mencegah penurunan lingkup gerak sendi  

karena, relax pasif movement memberikan mobilisasi pasif pada sendi extremitas 

yang sama pada saat extremitas itu bergerak secara aktif. Gerak aktif dan pasif 

hanya dibedakan oleh sumber penggeraknya, namun pada sendi gerakannya sama. 

Mobilisasi dapat memberikan kelenturan pada komponen sendi seperti ligament 

sendi, kapsul sendi, otot maupun tendon otot. Kisner menyatakan terapi latihan ini 

bertujuan untuk memelihara lingkup gerak sendi, mencegah terjadinya kontraktur, 

memperlancar sirkulasi darah serta memelihara elastisitas otot (Kisner, 2007). 

Evaluasi pada ulkus dekubitus dilakukan dengan inspeksi selama 6 kali 

evaluasi setelah terapi adalah tidak terdapat ulkus dekubitus. Tujuan utama 

perubahan posisi untuk mendistribusikan tekanan dalam posisi bed rest/berbaring, 

kemudian memberi kesempatan pada daerah yang tertekan untuk reperfusi, 

memungkinkan evaporasi pada daerah yang tertekan sehingga suhu kulit bisa 

diturunkan akibat kelembaban yang meningkatkan perkembangan ulcer. Long 

menyatakan, perubahan posisi ini bertujuan untuk: (1) mencegah decubitus (2) 

mencegah komplikasi paru (3) mencegah timbulnya batu kandung kemih (4) 

mencegah terjadinya trombosis. Perubahan posisi ini dilakukan setiap 2 jam sekali 

(Long, 1999). 

Sputum sebagai akibat dari penurunan fungsi paru sehingga produksi 

mukus di dalam paru meningkat oleh pertahanan tubuh itu sendiri. Pasien bed rest 



dengan tingkat kesadaran rendah akan sulit mengeluarkan sputum ini sehingga 

sputum terakumulasi penuh dalam paru. Chest fisioterapi (breathing exercise, 

tappotement dan vibrasi) dapat membantu mengalirkan sputum ke jalur pernapasan 

yang lebih besar atau proximal. Breathing exercise pada pasien dengan tingkat 

kesadaran rendah dapat di berikan sebagai upaya untuk meningkatkan kerja paru 

pasien, kemudian tappotement dan vibrasi diberikan untuk membantu mengalirkan 

sputum dari bagian distal paru menuju proximal paru. Gelombang energi mekanik 

yang dihasilkan dari kegiatan tappotement akan ditransmisi sepanjang dinding paru 

untuk menghilangkan mukus atau sputum dari saluran jalan napas gelombang yang 

dimaksud berkisar antara 4 – 5 Hz (Sumarno, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPULAN  

Post craniotomy intracranial hemorrhage merupakan pasca operasi kepala 

akibat pendarahan di dalam otak akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Kondisi 

ini mengakibatkan pasien tirah baring lama yang dapat menimbulkan problematika 

fisioterapi antara lain: (1) penurunan lingkup gerak sendi, dan potesial terjadinya 

atrofi, kontraktur, dan spastisitas. (2) gangguan terkait integument pasien tirah 

baring mengakibatkan pressure shore pada bagian tubuh atau kulit yang menempel 

langsung pada bed sehingga potensial terjadinya ulkus decubitus. 3) gangguan 

terkait kardiopulmonal, terkait dengan kardiovaskular potensial terjadinya ortotik 

hipotension sedangkan pulmonal mengakibatkan produksi sputum atau dahak 

berlebihan dan atelektasis. Problematika di atas kemudian dilakukan tindakan 

fisioterapi berupa passive relaxed movement, chest fisioterapi, dan positioning. 

Setelah dilakukan tidakan di atas problematika dari pasien yang sudah dijelaskan di 

atas dapat dicegah. 

SARAN 

Tindakan fisioterapi yang dilakukan pada kasus pasien diatas dilakukan 

berdasarkan kondisi pasien saat itu, jadi tujuannya adalah mempersiapkan fisik 

pasien ketika sadar atau tingkat kesadaran pasien meningkat. Kemudian dari pada 

itu dipersiapkan lagi dengan tindakan yang lebih baik seperti kegiatan transfer dan 

ambulasi jika nantinya kondisi pasien sudah meningkat. Banyak seharusnya 



evaluasi yang dilakukan untuk pasien dengan kondisi seperti ini dan harus 

ditentukan prognosis yang mendekati dengan kondisi pasien nantinya, tujuan agar 

tepat dalam mengambil tindakan selanjutnya terkait kondisi yang tadi sudah 

dijelaskan. 
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