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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Menurut World Health Organization (WHO), stroke didefinisikan 

sebagai gangguan fungsi serebral, baik fokal maupun menyeluruh yang 

berlangsung dengan cepat lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian 

tanpa diketemukannya penyebab selain daripada gangguan peredaran darah 

otak. Perubahan vaskuler yang terjadi dapat disebabkan karena kelainan pada 

jantung sebagai pemompa, kelainan dinding pembuluh darah dan komposisi 

darah (Raplh et al., 2011). 

World Stroke Organization menyatakan dalam kampanye stroke dunia 

adalah 1 diantara 5 untuk wanita dan 1 diantara 6 untuk laki-laki. Setiap 2 

detik 1 orang di dunia teserang stroke. Setiap 6 detik, kehidupan dan kualitas 

seseorang akan berubah akibat stroke. Data menunjukkan bahwa stroke 

menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian utama semua umur di 

Indonesia. Stroke bersama-sama dengan hipertensi dan penyakit jantung 

iskemik dan penyakit jantung lain merupakan penyakit tidak menular utama 

penyebab kematian di Indonesia (Kemenkes, 2011). Prevalensi stroke 

meningkat dari tahun 2007 hasilnya 8,3 per 1000 menjadi 12,1 per 1000  pada 

tahun 2013 (Riskesdas, 2013).  

Secara patologi stroke ada 2 macam yaitu stroke hemoragik dan stroke 

non hemoragik (iskemik). Proporsi stroke non hemoragik (iskemik) pada 
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umumnya mencapai 85% kasus sedangkan pada stroke hemoragik pada 

umumnya 15% (Nurimaba, 2009).  

Dampak yang diakibatkan oleh stroke tergantung otak bagian mana 

yang mengalami kerusakan, namun secara umum stroke menyebabkan 

kelumpuhan sebelah tubuh (hemiplegia). Apabila stroke menyerang bagian 

kiri otak maka akan terjadi hemiplegia kanan yaitu kelumpuhan yang terjadi 

dari wajah sebelah kanan hingga kaki sebelah kanan termasuk tenggorokan 

dan lidah. Apabila stroke menyerang bagian kanan otak maka akan terjadi 

hemiplegia kiri. Jika dampaknya lebih ringan biasanya hanya dirasakan tidak 

bertenaga pada bagian yang tubuh yang lesi (hemiparesis). Apabila kerusakan 

terjadi pada bagian bawah otak (cerebellum) maka akan terjadi penurunan 

kemampuan koordinasi gerakan tubuhnya. Semuanya itu akan menyebabkan 

pasien mengalami kesulitan melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti bangun 

dari tidur ke duduk, berjalan, berpakaian, makan, atau minum (Yastroki, 

2011). 

Berdasarkan sumber yang diambil dari Instalasi rehabilitasi medis 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta, standar pelayanan fisioterapi terhadap pasien 

stroke di bangsal meliputi (1) positioning (2) change position (3) breathing 

exercise (4) terapi latihan. Penanganan pasien stroke bertujuan untuk 

mempertahankan fungsi otak yang tergantung pada kesempatan untuk 

menyelamatkan fungsi sel otak dalam waktu yang singkat. Dalam 

penanganan pasien stroke memiliki golden periode yaitu antara 6-12 jam 
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tergantung dengan kondisi, usia, dan beratnya penyakit penderita (Yastroki, 

2011).  

Perbaikan kondisi pada pasien merupakan tugas dari tenaga medis, 

pencatatan perbaikan kondisi pasien wajib dilakukan untuk mendapatkan 

evaluasi perkembangan terhadap pasien disetiap harinya, setelah kondisi 

pasien membaik dokter akan memberikan izin untuk dapat pulang kerumah. 

Waktu pulang pasien sangat ditentukan dari perkembangan kondisi pasien 

sewaktu dirawat di rumah sakit. Indikator-indikator perbaikan kondisi 

meliputi: (1) Kondisi umum pasien seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu 

tubuh dan pernafasan (2) Waktu pulang pasien (3) Kemandirian pasien. 

Untuk mengembalikan kemandirian pasien diperlukan layanan komunitas 

lokal yang dapat memberikan bantuan seperti dokter keluarga, perawat 

kunjungan rumah, fisioterapi, dan terapi wicara (Feigin, 2006). 

Selama ini belum ada kajian mengenai seberapa banyak hubungan 

penanganan fisioterapi berkaitan dengan perbaikan kondisi pasien stroke. 

Pentingnya pemilihan judul ini adalah peneliti ingin mengetahui lebih dalam 

kaitan penanganan fisioterapi dengan perbaikan kondisi pasien stroke, 

sehingga dapat dianalisa dan hasilnya dapat digunakan untuk mempercepat 

proses neurorestoration dan mengevaluasi dikemudian hari demi keefektifan, 

pelyanan yang tepat guna dan hasil terapi yang menguntungkan baik bagi 

pasien maupun health care system.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 

penanganan fisioterapi dengan perbaikan kondisi pasien stroke di RSUD. 

Moewardi Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

penanganan fisioterapi dengan perkembangan perbaikan kondisi pasien 

stroke. 

2. Tujuan Khusus  

a. Menggali beberapa penanganan fisioterapi pada pasien stroke yang 

dilakukan dibangsal saraf RSUD Dr . Moewardi.  

b. Mengamati perkembangan kondisi pasien stroke yang meliputi kondisi 

umum, waktu pulang (berapa hari pasien di rawat inap), dan 

kemandirian pasien saat pulang.  

c. Melihat hubungan antara penanganan fisioterapi dengan perkembangan 

perbaikan kondisi pasien stroke di RSUD Dr. Moewardi. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan yang ada 

tentang hubungan antara penanganan fisioterapi dengan perkembangan 
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perbaikan kondisi pasien stroke, serta dapat dijadikan dasar untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai menambah 

referensi di perpustakaan terutama pada bidang kesehatan. 

b. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai untuk lebih 

meningkatkan pelayanan terhadap pasien stroke. 

c. Bagi Pasien 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media 

pengetahuan terhadap pasien agar dapat membantu percepatan 

pemulihan sakitnya. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengalaman 

dan pembelajaran mengenai stroke. 

 


