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ABSTRAK 

 

PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

NUKE SEPTIYANI / J120141060 

“PENGARUH PEMBERIAN KONSEP BOBATH DAN KONSEP 

PROPIOSEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION TERHADAP 

AKTIVITAS FUNGSIONAL PADA PASIEN STROKE NON 

HAEMORRAGIC DI RSUD Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 

MOJOKERTO” 

(Dibimbing Oleh: Yulisna Mutia Sari SST.FT, M.Sc (GRS)) 

 

Latar Belakang : Stroke Non Haemorragic merupakan suatu gejala yang timbul 

akibat tersumbatnya pembuluh darah serviko-kranial yang disebabkan oleh plak, 

aterotrombosis dan emboli yang menyebabkan kematian jaringan pada 

otak.Konsep Bobath lebihmengacu pada pemanfaatan pola gerak kasar atau pola 

sinergis dan reflek primitif yang timbul dengan memberikan rangsang sensorik 

untuk memfasilitasi pergerakan otot-otot sinergis dasar pada tahap awal stroke, 

sedangkan konsep PNF lebih mudah dipakai karena PNF membutuhkan sifat 

sensorik dan motorik yang baik dari pasien karena dari semua gerakan/latihan 

akan meningkatkan mekanisme neuromuskuker yang akan memberikan respon 

aktivitas dan terjadi peningkatan kemampuan aktivitas fungsional. 

Tujuan Penelitian : ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara 

pemberian latihan dengan konsep Bobath dan latihan dengan konsep PNF dalam 

meningkatkan aktivitas fungsional pada kasus stroke non haemorragic. 

Metode Penelitian : Jenispenelitian ini adalah eksperimental, two group pre test 

dan post test design. Kelompok I diberikan latihan dengan konsep Bobath dan 

kelompok II diberikan latihan dengan konsep PNF pada pasien stroke non 

haemorragic untuk mengukur peningkatan aktivitas fungsional. Dengan alat ukur 

Indeks Barthel, penilaian didapatkan sebelum dan sesudah program terapi selesai. 

Penelitian dilakukan 3 kali/minggu selama 4 minggu. 

Hasil : Analisis statistik uji pengaruh pada Kelompok Bobath p<0,05 (p=0,000), 

Kelompok PNF p<0,05 (p=0,000), hasil uji beda pengaruh antara dua kelompok 

p>0,05 (p=o,291) 

Kesimpulan : Pemberian latihan Bobath dan latihan PNF pada pasien stroke non 

haemorragic keduanya dapat berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas 

fungsional, tetapi tidak ada salah satu yang lebih unggul secara signifikan. 

Kata Kunci : Stroke Non Haemorragic, Latihan Konsep Bobath, Latihan Konsep 

PNF, Aktivitas Fungsional, Indeks Barthel
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ABSTRACT 

 

PHYSIOTHERAPY UNDERGRADUATE STUDY PROGRAM 

HEALTH FACULTY 

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY SURAKARTA 

 

NUKE SEPTIYANI / J120141060 

“THE DIFFERENT OF GIVING BOBATH CONCEPT AND 

PROPIOSEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION CONCEPT 

TOWARD FUNCTIONAL ACTIVITY ON PATIENT OF NON 

HAEMORRAGIC STROKE AT RSUD DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 

MOJOKERTO” 

(Supervised by: Yulisna Mutia Sari SST.FT, M.Sc (GRS)) 

 

Background : Stroke of Non Haemorragic is a syndrome resulting from gagged 

of blood vessels servico-cranial caused by plaque, aterotrombosis and emboli that  

causing the death of tissue of brain. The Bobath Concept is more at the use of 

rough movement pattern or synergic patern nd primitive reflect which arise by 

giving sensoric stimulation to fascilitate a basic synergic mucle movement on 

early stage of stroke, while the PNF concept is easier to be used PNF needs a 

good sensoric and motoric nature of the patient since all of the movement/training 

will increase the neuromuscular mechanism that will provide response of activity 

and the increasing of functional activity occur. 

Objective : This purpose of this study was to find the different effect between 

Bobath Concept and PNF Concept training to increase functional activity on case 

of non haemorragic stroke. 

Methods : This study was an experimental, two group pre test and post test 

design. Group I is given a training of Bobath Concept and group II is given a 

training of PNF Concept toward patient of non haemorragic stroke to measure the 

increasing of functional activity. With Indeks Barthel measurement, the assesment 

is obtained before and after therapy. This research is done 3 times/week for 4 

week. 

Results : Statistical test of effect to Bobath group p<0,05 (p=0,000), PNF group 

p<0,05 (p=0,000), the two group comparison is resulting effect differece of  

p>0,05 (p=0,291) 

Conclusion : The Bobath training and PNF training given toward patient of non 

haemorragic stroke both can give improvement of functional activity, but none is 

significantly better. 

Keyword : Stroke of Non Haemorragic, Bobath Concept Training, PNF Concept 

Training, Functional Activity, Barthel Indeks 
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1. PENDAHULUAN 
Menurut World Stroke Organization (WSO) telah menetapkan stroke 

sebagai wabah dunia. Angka kejadian stroke dunia saat ini adalah satu diantara 

enam atau dikenal dengan “1 in 6” yang artinya 1 diantara 6 orang diseluruh 

dunia akan terkena stroke dalam hidupnya, setiap detik orang dapat menderita 

stroke, dan setiap enam detik seseorang dapat meninggal dunia akibat stroke, 

artinya stroke saat ini menjadi masalah kesehatan serius bagi semua negara 

(Hacke, 2008). Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh Yayasan 

Stroke Indonesia, masalah stroke semakin penting dan mendesak karena kini 

prevalensi penderita stroke di Indonesia terbanyak dan diperkirakan setiap 

tahunnya secara umum, angka kejadian stroke adalah 200 dari 100.000 

penduduk. Terdapat peningkatan jumlah penderita stroke yang identik dengan 

perubahan gaya hidup yaitu termasuk pada pola makan masyarakat yang 

menjadi gemar makan makanan cepat saji yang kaya lemak atau kolesterol 

yang melanda di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia (Yatroki, 2012). 

Stroke dibagi menjadi 2 jenis, yaitu stroke haemorragic adalah pecahnya 

pembuluh darah otak menyebabkan keluarnya darah ke jaringan parenkim otak, 

dan strokenon haemorragic adalah tersumbatnya pembuluh darah serviko-

kranial yang disebabkan oleh plak, aterotrombosis dan emboli yang 

menyebabkan kematian jaringan pada otak. Masalah yang ditimbulkan oleh 

penderita stroke non haemorragic sangat kompleks yaitu adanya gangguan-

gangguan fungsi vital otak seperti gangguan keseimbangan, gangguan kontrol 

postur, gangguan core stability  serta ganguan reflek gerak yang akan 

menurunkan kemampuan aktifitas fungsional individu dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, sehingga menyebabkan pasien stroke menjadi 

tergantung terhadap orang lain, dan hal tersebut yang menjadi masalah dalam 

aktivitas sehari-hari/Activity Daily Living pasien yang akan dilakukan dengan 

alat ukur Indeks Barthel (Ginsberg, 2007). 

Peran Fisioterapi pada penderita stroke yaitu memelihara, 

mengembangkan dan memulihkan gerak dengan pelatihan motorik. Dalam 

penanganannya terhadap pasien stroke, Fisioterapis dapat memberikan 

berbagai konsep latihan, seperti konsep Rood, konsep Brunnstrom, konsep 

Bobath, konsep Johnstone, konsep Motor Relearning Program (MRP), dan 

Propioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) (Irfan, 2010). Dari beberapa 

konsep di atas, tujuan untuk memperbaiki fungsi motorik, kontrol postur, 

keseimbangan dari core stability sehingga diharapkan mampu memperbaiki 

aktivitas dan kegiatan sehari-hari pasien, peneliti menggunakan konsep Bobath 

dan Konsep PNF. Berdasarkan hasil studi pendahuluan kepada para 

Fisioterapis di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto, didapatkan 

bahwa data pasien stroke sebanyak 20% dari seluruh pasien Fisioterapi di 

RSUD tersebut dan konsep Bobath lebih banyak dan sering dipakai oleh 

Fisioterapis, sedangkan konsep PNF jarang sekali dipakai oleh sebagian 

Fisioterapis khususnya untuk peningkatan aktivitas fungsional pada pasien 

stroke. 

Konsep Bobath lebih mengacu pada pemanfaatan pola gerak kasar atau 

pola sinergis dan reflek primitif yang timbul dengan memberikan rangsang 
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sensorik untuk memfasilitasi pergerakan otot-otot sinergis dasar pada 

ekstremitas pada tahap awal pasien stroke (IBITA, 2007). Sedangkan konsep 

PNF lebih mudah dipakai karena gerakan/latihan-latihan PNF membutuhkan 

sifat sensorik dan motorik yang baik dari pasien karena dari semua gerakan 

akan meningkatkan mekanisme neuromuskuker dan akan memberikan respon 

aktivitas dan akan terjadi peningkatan kemampuan aktivitas (Adler, 2008), 

sehingga peneliti ingin melakukan penelitian bahwa konsep PNF dapat 

menjadi pilihan salah satu latihan yang bisa dipakai untuk aktivitas fungsional 

di beberapa Rumah Sakit. Dan juga meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan 

pengaruh latihan dengan konsep Bobath dan latihan dengan konsep PNF. 

1.1 Landasan Teori 

1.1.1 Stroke 

Stroke adalah suatu sindrom dengan gejala berupa hilangnya fungsi 

sistem saraf pusat otak fokal maupun global yang berkembang cepat 

(dalam detik atau menit), yang dapat menimbulkan kematian atau 

kecacatan yang menetap dan berlangsung selama 24 jam atau lebih, 

tanpa adanya penyebab lain selain vaskuler (Israr, 2008) 

1.1.2 Konsep Bobath 

Merupakan suatu pendekatan yang dikenalkan oleh Karel Bobath 

untuk pemecahan masalah dan digunakan untuk melakukan suatu 

pemeriksaan atau penilaian dan pengobatan individu dengan 

gangguan fungsi, gerakan, dan kontrol postural karena lesi dari 

Sistem Saraf Pusat (SSP). 

1.1.3 Konsep PNF 

Konsep PNF dikembangkan oleh Dr. Herman Kabat, seorang 

neurofisiolog. PNF adalah konsep untuk merangsang respons 

mekanisme neuromuskuler melalui propioseptors. Prinsip konsep 

PNF yaitu, mencoba memfasilitasi kontraksi dari sekelompok otot 

dalam pola sinergis. 

1.1.4 Aktivitas Fungsional 

Aktivitas fungsional adalah latihan/kegiatan yang dilakukan sesuai 

fungsional sehari-hari atau sering disingkat ADL (Activity Daily 

Living) yang perlu diberikan untuk meningkatkan kemandirian 

pasien stroke. 

2. METODE 
Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen. Desain penelitian 

menggunakan two group pre test dan post test with control group design 

dengan memberikan 2 perlakuan dibagi dengan kelompok. Kelompok 1 

diberikan latihan dengan konsep Bobath dan kelompok 2 diberikan latihan 

dengan konsep PNF.Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Wahidin Sudiro 

Husodo Mojokerto, adapun penelitian ini akan yakni pada Bulan Juni 

sampai Bulan Juli selama 1 bulan. Dalam penelitian ini, yang disebut 

dengan populasi adalah pasien stroke non haemorragic yang sedang 

menjalani rawat jalan di Poli Rehabilitasi Medik di RSUD Dr. Wahidin 

Sudiro Husodo Mojokerto. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik purposive sampling dan jumlah sampel yang 
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memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah 32 orang. Analisis statistik 

pada peelitian ini dilakukan dengan menggunakan Paired T Test dan 

Independent T Test. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 HASIL 
Seluruh subyek penelitian diminta ketersediaannya utuk 

menjadi responden dan diminta untuk mengikuti prosedur 

peneitian. Sampel kemudian diminta untuk melakukan 

serangkaian latihan untuk mengukur aktivitas fungsional 

dengan menggunakan Indeks Barthel. 

3.1.1 Distribusi Responden 
Berikut adalah karakteristik Responden Berdasarkan 

Usia 

Tabel 4.1 Data Diskriptif Karakteristik Usia 

   Kelompok I (Bobath)    Kelompok II (PNF) 

 N   16       16 

 Mean   54,7500   56.1250 

 Minimum       45.00     45.00 

 Maksimum       75.00     68.00 

 Standar Deviation    9.13236   7.57958 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa variabel usia pasien dari 

kelompok I (Bobath) dengan jumlah data (n sebanyak 16 orang) 

mempunyai rata-rata sebesar 54.75 dengan batas minimum 45 tahun dan 

maksimum 75 tahun, Variabel dengan kelompok usia pasien dari 

kelompok II (PNF) dengan jumlah data (n sebanyak 16 orang) 

mempunyai rata-rata sebesar 56.125 dengan batas minimum 45 tahun dan 

maksimum 68 tahun. 

3.1.2 Distribusi Data 
Berikut ini adalah data responden bersasarkan 

aktivitas fungsional Kelompok I (Bobath). 

Tabel 4.6 Data Sebelum dan Sesudah Perlakuan Pada Variabel 

Aktivitas Fungsional dengan Indeks Barthel Kelompok I 

 Kelompok I (Bobath) Hasil Indeks Barthel Hasil Indeks Barthel  

     Sebelum Perlakuan Sesudah Perlakuan 

N    16   16 

Mean          29.0625                  34.0625 

Maksimum           35.00           40.00 

Minimum           20.00           25.00 

Standar Deviation          6.38194          4.9053 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel aktivitas 

fungsional pasien sebelum perlakuan dari kelompok I (Bobath) 

dengan jumlah data (n sebanyak 16 orang) mempunyai rata-rata 

29.0625 dan sesudah perlakuan rata-rata naik menjadi 34.0625, 
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dengan demikian rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan 

mempunyai selisih 5. Dan batas maksimum nilai Indeks Barthel 

sebelum perlakuan adalah 35.00 dan sesudah perlakuan nilai Indeks 

Barthel menjadi 40.00, dengan demikian nilai maksimum Indeks 

Barthel mempunyai selisih 5 dan nilai minimum Indeks Barthel 

sebelum perlakuan adalah 20 dan sesudah perlakuan nilai Indeks 

Barthel menjadi 25, maka selisih minimum nilai Indeks Barthel 

adalah 5. 

Data responden berdasarkan aktivitas fungsional kelompok II (PNF). 

Tabel 4.7Data Sebelum dan Sesudah Perlakuan Pada Variabel 

Aktivitas Fungsional dengan Indeks Barthel Kelompok II 

 Kelompok II (PNF)      Hasil Indeks Barthel Hasil Indeks Barthel  

     Sebelum Perlakuan Sesudah Paerlakuan 

N    16   16 

Mean              28.1250          35.6250 

Maksimum            35.00   40.00 

Minimum             15.00   30.00 

Standar Deviation              7.27438                3.09570 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel aktivitas 

fungsional pasien sebelum perlakuan dari kelompok II (PNF) dengan 

jumlah data (n sebanyak 16 orang) mempunyai rata-rata 28.1250 dan 

sesudah perlakuan rata-rata naik menjadi 35.6250, dengan demikian 

rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan mempunyai selisih 7.5. Dan 

batas maksimum nilai Indeks Barthel sebelum perlakuan adalah 

35.00 dan sesudah perlakuan nilai Indeks Barthel menjadi 40.00, 

dengan demikian nilai maksimum Indeks Barthel mempunyai selisih 

5 dan nilai minimum Indeks Barthel sebelum perlakuan adalah 15 

dan sesudah perlakuan nilai Indeks Barthel menjadi 30, maka selisih 

minimum nilai Indeks Barthel adalah 15. 

3.2 Hasil Analisis Data 

3.2.1 Hasil Analisis Data Uji pengaruh sebelum 

dan sesudah perlakuan latihan Bobath 

Uji pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan pada 

kelompok Bobath menggunakan Paired T Test, hasilnya 

menunjukkan nilai P = 0,000. Oleh karena hasil 

menunjukkan nilai P < 0,05 maka Ho ditolak, yang artinya 

ada pengaruh latihan dengan konsep Bobath pada 

peningkatan aktivitas fungsional pasien stroke non 

haemorragic. Dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8Data Uji Pengaruh Sebelum Dan Sesudah Latihan 

Bobath 

       Sig. (2-tailed) 

Paired T Test Nilai Indeks Barthel sebelum – nilai        

        0,000 

   Indeks Barthel sesudah  
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3.2.2 Hasil Analisis Data Uji pengaruh sebelum 

dan sesudah perlakuan latihan PNF 

Uji pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan pada 

kelompok PNF menggunakan Paired T Test,  hasilnya 

menunjukkan nilai P = 0,000. Oleh karena hasil 

menunjukkan nilai P < 0,05 maka Ho ditolak, yang artinya 

ada pengaruh pemberian latihan dengan konsep PNF pada 

peningkatan aktivitas fungsional pasien stroke non 

haemorragic. Dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9Data Uji Pengaruh Sebelum dan Sesudah 

perlakuan konsep PNF 

                  Sig. (2 tailed) 

Paired T Test Nilai Indeks Barthel sebelum – nilai  

       0,000

 Indeks Barthel sesudah  

3.2.3 Hasil Analisis Data Uji beda pengaruh 

setelah perlakuan latihan Bobath dan 

latihan PNF 

Uji beda peningkatan aktivitas fungsional sesudah 

perlakuan antara kelompok Bobath dan kelompok PNF 

menggunakan uji Independent T Test, dengan hasil 

menunjukkan P = 0,291. Oleh karena hasil menunjukkan 

nilai P < 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan yang 

signifikan terhadap peningkatan aktivitas fungsional 

sesudah perlakuan antara kelompok latihan Bobath dan 

kelompok latihan PNF. Dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10Data Uji Beda Pengaruh Sesudah Perlakuan 

Antara Latihan Bobath Dan Latihan PNF 

       Sig. (2-tailed) 

Independent T Test nilai Indeks Barthel sebelum – 

    Nilai Indeks Barthel sesudah   0,291  

 

4 PEMBAHASAN 

Selama penelitian ini rata-rata responden paling banyak adalah dari 

golongan usia tua atau >55 tahun, yang memiliki resiko berlipat ganda setiap 

kurun waktu sepuluh tahun. Insiden stroke semakin tinggi/meningkat dan 

pada dasarnya stroke dapat terjadi pada usia berapa saja bahkan pada usia 

muda sekalipun bila dilihat dari berbagai kelainan yang menjadi pencetus 

serangan stroke. Dari data di atas ditemukan kesan bahwa, angka kejadian 

stroke semakin meningkat sesuai dengan peningkatan usia dari pasien stroke 

tersebut (Wahjoepramono, 2005). 

Pengaruh Pemberian Latihan Bobath terhadap aktivitas fungsional 

pasien stroke non haemorragic pada penelitian kelompok perlakuan latihan 

konsep Bobath, menggunakan uji pengaruh Paired T Test didapatkan 
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P=0,000 (P<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan aktivitas 

fungsional pada kelompok yang diberikan perlakuan latihan konsep Bobath 

pada pasien stroke non haemorragic. Setelah penelitian, didapatkan hasil 

peningkatan aktivitas fungsional dari yang semula pasien sulit untuk 

berpindah posisi/transfer ambulasi dari bed ke duduk, duduk ke berdiri dan 

akhirnya dapat berdiri walaupun dengan sedikit bantuan dari terapis. 

Pengaruh Pemberian Latihan PNF terhadap aktivitas fungsional 

pasien stroke non haemorragic pada penelitian perlakuan kelompok latihan 

Propioseptive Neuromuscular Facilitation (PNF) dalam meningkatkan 

aktivitas fungsional adalah pemberian Latihan PNF dengan konsep untuk 

membentuk pola gerak dan rangsang gerak dengan fungsi sensomotoris 

melalui stimulus/fasilitasi propioceptor sehingga mendapat respon 

neuromuscular secara benar dan lebih ditekankan pada gerak volunteer, dari 

hal tersebut dapat disimpulkan bahwa latihan stroke yang sama dan secara 

berulang akan otomatis terekam pada otak pasien stroke dan membentuk 

sirkuit pada pola gerak yang permanen (Kuntono, 2016). Setelah penelitian, 

didapatkan hasil bahwa latihan PNF dapat meningkatkan aktivitas fungional 

pasien melalui latihan yang ritmis dan berulang. 

Beda Pengaruh Pemberian Latihan Bobath dan Latihan PNF terhadap 

aktivitas fungsional pasien stroke non haemorragic pada hasil dari uji beda 

pegaruh pemberian latihan Bobath dan latihan PNF didapatkan selisih antara 

nilai sebelum dan sesudah perlakuan kelompok Bobath adalah 5 sedangkan 

pada perlakuan kelompok PNF didapatkan nilai 7,5. Pada uji beda pengaruh 

dengan menggunakan Indepedent T Test antara perlakuan kelompok Bobath 

dan kelompok PNF didapatkan hasil nilai P=0,291 maka P<0,05 yang 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari peningkatan 

aktivitas fungsional antara pemberian latihan konsep Bobath dan pemberian 

latihan konsep PNF. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada salah satu konsep 

latihan yang lebih unggul dan kedua konsep latihan tersebut memiliki 

efektifitas yang sama. 

5 PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian di RSUD. Dr. Wahidin Sudiro 

Husodo Mojokerto, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh antara konsep Latihan dengan Bobath dan 

konsep Latihan dengan PNF terhadap aktivitas fungsional pada 

penderita stroke non haemorragic, didapatkan kesimpulan bahwa 

terapi dengan konsep Bobath menunjukkan adanya peningkatan  

5.2 SARAN 
5.2.1 Saran bagi institusi dan rekan sejawat untuk lebih 

mengeksplor penelitian kasus stroke selanjutnya pada 

kondisi sub akut atau kronis dengan menggunakan 

konsep-konsep yang lain dalam penanganan pasien 

stroke selain dari konsep Bobath dan konsep PNF 

sebagai contoh, konsep MRP, Brunnstorm, Rood atau 

latihan yang lainnya untuk lebih meningkatkan 
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aktivitas fungsional pasien stroke khusunya pada 

kondisi akut atau sub akut saat kondisi pasien masih 

stabil dan memudahkan terapis maupun pasien untuk 

latihan. 

5.2.2 Saran bagi pendidikan diharapkan dalam materi 

pembelajaran bisa ditambahkan untuk lebih membahas 

tentang konsep atau tata cara latihan yang digunakan 

untuk lebih meningkatkan aktivitas fungsional pasien 

stroke pada kegiatan sehari-hari sehingga pasien akan 

lebih mengerti tentang macam konsep dan latihan yang 

tepat. 

5.2.3 Saran bagi pasien diharapkan untuk melakukan latihan 

secara mandiri di rumah dengan gerakan yang sudah 

diajarkan oleh terapis, pasien memakai walker atau 

tongkat untuk membantu pasien ke posisi berdiri atau 

berjalan secara mandiri, dan melakukan cek rutin 

terhadap tekanan darah, gula darah, kolesterol atau 

tanda-tanda vital lainnya agar tidak terjadi stroke yang 

berulang / progressive stroke. 

6 DAFTAR PUSTAKA 

Adler, Susan.S., Beckers, Dominiek., Buck, Math. 2008. PNF in Practice : 

An Illustrated Guide. Heidelberg. Springer Medizine Verlag. 

 

Desideria. Benedicta., 2014. Kenapa lebih banyak pria yang terserang 

stroke dibanding wanita. http://health.liputan6.com/read/2097367/kenapa-

lebih-banyak-pria-yang-terserang-stroke-dibanding-wanita. Diakses 

tanggal 25 Juli 2016. 

 

Dinata, Cintya A., 2013.  Gambaran Faktor Risiko dan Tipe Stroke pada 

Pasien Rawat  Inap, Solok.Jurnal Kesehatan Andalas. 

 

Duncan., 2005. Management of adult Stroke Rehabilitation care: A 

Clinical Practice Guideline. New York. Stroke. 

 

Feigin V., 2007. Stroke, Panduan Bergambar Tentang Pencegahan dan 

Pemulihan Stroke. Jakarta. PT.Bhuana Ilmu Populer. 

 

Gallo, Wiliam T., 2013. Effect of Job Loss on Wealth Accumulation of 

older workers. New Haven. Yale University School of Medicine. 

 

Ginsberg M., 2007. Neuroprotection for Ischemic Stroke: Past, Present, 

and Future. New York. In : Neuropharmacology. 

 

Goldszmidt, Adrian J., 2010. Stroke Essentials, Second Edition. Sudbury. 

Jones and Batlett Publishers LLC 40 Tall Pine Drive. 

 

http://health.liputan6.com/read/2097367/kenapa-lebih-banyak-pria-yang-terserang-stroke-dibanding-wanita
http://health.liputan6.com/read/2097367/kenapa-lebih-banyak-pria-yang-terserang-stroke-dibanding-wanita


 

 

10 

 

Hacke W., 2008. Europea Stroke Initiative: Ischemic troke Prophhylaxis 

and Treatment. Heidelberg. EUSI 

 

IBITA., 2007. Theoretical Asumptions and Clinical Practice. IBITA 

Anuual Greeting Meeting. 

 

Irfan, Muhammad., 2010. Fisioterapi bagi insane stroke. Yogyakarta. 

Graha Ilmu. 

 

Iskandar J., 2004., Stroke A-Z, Jakarta. PT BIP-Gramedia.  

 

Israr, Yayan A., 2008. STROKE. Pekanbaru. Faculty of Medicine 

University of  Riau Arifin Achmad General Hospital of Pekanbaru 

 

Junaidi, I., 2011. Stroke Waspadai Ancamannya. Yogyakarta. Penerbit 

Andi 

 

Kuntono, Heru Purbo., 2016. Penatalaksanaan Propioseptive 

Neuromuscular Facilitation pada Stroke. Makalah disajikan pada Seminar 

Fitasoma, Surakarta, tanggal 13 Juli 2016. 

 

Mahoney F., Barthel D., 2005. Functional Evaluation: The Barthel Index. 

Maryland. Maryland State Medical Journal. 

 

Misbach J., 2011. Stroke Aspek Diagnostik, Patofisiologi, Manajemen. 

Jakarta. Balai Penerbit FKUI. 

 

Notoadmodjo  S., 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Raine S., 2009. Bobath Concept Theory and Clinical Practice in 

Neurogical Rehabilitation. United Kingdom. Wiley-Blackwell. 

 

Raj Glady., Samuel., 2006. Physiotherapy in Neuro-condition. New Delhi. 

Jaypee Brothers Medical Pulisher Ltd. 

Roth EJ., Harvey RL., 2000. Rehabilitation of Stroke Syndrome. 

Philadelphia. Physical medicine and rehabilitation. 

Sarini Soeharyo O., 2008. Beberapa Faktor Resiko yang berhubungan 

dengan Kejadian Stroke. Jakarta. Dian Rakyat. 

Schrinner Mylene., 2014. Rehabilitation Of The Upper Extremity after 

Stroke: Current Practice As a Guide for Curriculum Vol 2. The Open 

Journal of Occupational Therapy. 


