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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi 

2.1.1 Pengertian Rehabilitasi 

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan 

habilitasi yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti 

mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang 

ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki 

seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. 

(Widati, 2010) 

Menurut Soewito dalam (Widati, 1984) menyatakan bahwa 

rehabilitasi penderita cacat merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang 

kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang 

dikoordinir menjadi continous process, dan yang bertujuan untuk 

memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, untuk 

menduduki kembali tempat di masyarakat. 

Pada hakikatnya rehabilitasi adalah suatu pendekatan komprehensif 

yang bertujuan membentuk individu yang utuh dalam aspek fisik, mental, 

emosional, dan sosial agar ia dapat berguna. Rehabilitasi itu bukan 

merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk para penyandang 

cacat, tetapi harus penderita sendirilah yang harus berusaha untuk melakukan 

prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat merubah dirinya sendiri 

menjadi manusia mandiri. 

2.1.2 Tujuan Rehabilitasi (Widati, 2010) 

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 dijelaskan bahwa 

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan 

kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat 
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melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, 

kemampuan, pendidikan dan pengalaman. 

Tujuan rehabilitasi adalah terwujudnya anak/peserta didik berkelainan 

yang berguna (usefull). Pengertian berguna tersebut mengandung dua makna, 

yaitu:  

1. Peserta didik mampu mengatasi masalah dari kecacatannya, dapat

menyesuaikan diri terhadap kekurangan-kekurangannya, serta

mempunyai kecekatan-kecekatan sosial dan vokasional.

2. Pengertian berguna juga mengandung makna bahwa peserta didik

memiliki kekurangan-kekurangan. Artinya kondisi pencapaian

maksimal mungkin tidak sama dengan anak-anak normal, dan dalam

kondisi minimal peserta didik cacat tidak bergantung pada orang lain

dalam mengurus dan menghidupi dirinya.

Aspek berguna melalui kegiatan rehabilitasi bagi peserta didik cacat

diharapkan dapat mencakup hal berikut: 

a. Self Realization

Dapat menyadari kelainannya dan dapat menguasai diri sedemikian

rupa, sehingga tidak menggantungkan diri pada orang lain.

b. Human Relationship

Dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok,

tahu akan perannya, dapat menyesuaikan diri dengan perannya tersebut.

Dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Dapat

mengerti batas-batas dari kelakuan, dapat menyesuaikan diri dengan

lingkungan sosial, etika pergaulan, agama, dan tidak memisahkan diri,

tidak rendah diri, dan tidak berlebihan, serta mampu bergaul secara

wajar dengan lingkungannya.

c. Economis Efficiency

Mempunyai kemampuan dan keterampilan ekonomis produktif tertentu

yang dapat menjamin kehidupannya kelak di bidang ekonomi.
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d. Civic Responbility

Memiliki tanggung jawab dan mampu berpartisipasi terhadap

lingkungan masyarakat, minimal ia tidak mengganggu kehidupan

masyarakat.

2.1.3 Bidang/ Aspek Pelayanan Rehabilitasi (Widati, 2010) 

Bidang/aspek pelayanan rehabilitasi dapat digolongkan menjadi tiga 

bidang, yaitu:  

1. Rehabilitasi Kesehatan/ Medis

Rehabilitasi kesehatan/medik merupakan lapangan spesialisasi ilmu

kedokteran baru, yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh 

dari penderita yang mengalami gangguan fungsi/cidera (impairment), 

kehilangan fungsi/cacat (disability) yang berasal dari susunan otot tulang 

(musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), susunan jantung 

dan paru-paru (cardiovascular and respiratory system), serta gangguan 

mental sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatannya. 

Menurut  (Muslim, 1996), rehabilitasi medis mempunyai dua tujuan, 

yaitu sebagai berikut:  

a. Tujuan jangka pendek agar pasen segera keluar dari tempat tidur

dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu

memelihara diri sendiri.

b. Tujuan jangka panjang agar pasen dapat hidup kembali ditengah

masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, idealnya

dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula paling tidak

mendekatinya.

Sifat layanan rehabilitasi medik meliputi beberapa hal berikut, yaitu: 

1. Usaha preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya

kemunduran status kesehatan dan penyebaran penyakit menular

serta dampak lebih lanjut dari kecacatan.

2. Usaha kuratif, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan

kesehatan kepada penyandang cacat baik pada segi kesehatan
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umum maupun pelayanan kesehatan khusus dan terapi khusus 

sesuai dengan kebutuhan. 

3. Usaha promotif, dimaksudkan sebagai upaya menjaga status

kesehatan dan pembinaan kepada masyarakat sekolah dan keluarga

dalam hal penyakit dan cacat.

2. Rehabilitasi Sosial

Pengertian rehabilitasi sosial (Departemen Sosial RI, 1992) adalah

suatu rangkaian kegiatan professional dalam upaya mengembalikan dan 

meningkatkan kemampuan warga masyarakat baik perorangan, keluarga 

maupun kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dan dapat menempuh 

kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. 

Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan kembali rasa harga 

diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, 

keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, dan memulihkan 

kembali kemauan dan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar. 

3. Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi psikologis merupakan bagian dari proses rehabilitasi

penderita yang berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya 

mengurangi semaksimal mungkin pengaruh negatif yang disebabkan oleh 

kecacatan terhadap mental penderita serta melatih mempersiapkan mental 

mereka agar siap dan mampu menyesuaikan diri di masyarakat.  

 Proses pelaksanaan rehabilitasi psikologis berjalan bersamaan dengan 

proses rehabilitasi medis, pendidikan, dan keterampilan, dimana prosesnya 

bertujuan untuk:  

a. Menghilangkan atau mengurangi semaksimal mungkin akibat

psikologis yang disebabkan oleh kecacatan. Misalnya timbul

perasaan putus asa, perasaan rendah diri, harga diri yang rendah,

mudah tersinggung, mudah marah, malas, suka minta bantuan, suka

mengisolasi diri, dsb.



14 

b. Memupuk rasa harga diri, percaya pada kemampuan diri sendiri,

semangat juang, semangat kerja dalam kehidupan, rasa tanggung

jawab pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Negara.

c. Mempersiapkan  peserta didik cacat secara mental psikologis agar

mereka tidak canggung bila berada di tengah masyarakat.

4. Rehabilitasi Karya

Rehabilitasi keterampilan/karya adalah suatu rangkaian kegiatan

pelatihan yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keahlian 

yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. 

Tujuannya agar peserta didik dapat memiliki kesiapan dasar dan 

keterampilan kerja tertentu yang dapat untuk memenuhi kebutuhan diri 

sendiri maupun keluarganya. Sedangkan sasaran pokoknya adalah 

menumbuhkan kepercayaan diri, disiplin mendorong semangat siswa agar 

mau bekerja. 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Stroke 

2.2.1 Pengertian Stroke 

Menurut WHO, stroke adalah penyakit 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 pendarahan maupun non pendarahan. (Iskandar, 2004) 

Stroke yang merupakan gangguan peredaran darah di otak, dalam 

bahasa Inggris disebut juga dengan Cerebrovascular Accident. Gangguan 

pendarahan ini dapat berupa: 

1. Iskemik/ Iskemia

Iskemik atau Iskemia ini terjadi apabila aliran darah berkurang atau

terhenti pada sebagian daerah di otak. (Iskemia berarti aliran darah

berkurang)

2. Pendarahan/ Hemoragik
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Pendarahan terjadi apabila dinding pembuluh di otak mengalami 

robek. 

Gangguan peredaran darah ini mengakibatkan fungsi otak terganggu, 

dan bila berat dapat mengakibatkan kematian sebagian sel-sel otak atau 

yang disebut infark. 

Gambar 2.1 Stroke 
Sumber: http://www.webmd.com/stroke 

Diunduh pada 15 Juni 2016 

Stroke pendarahan dan stroke iskemik memiliki beberapa perbedaan 

gejala dan tanda, berikut adalah perbedaannya: 

Tabel 2.1 Perbedaan Stroke Hemoragik dan Iskemik 

Gejala Stroke Hemoragik Stroke Iskemik 

Onset / saat 

kejadian 

Mendadak, sedang 

aktif 

Mendadak, 

istirahat 

Peringatan / TIA Tidak ada Ada 

Nyeri kepala Hebat Ringan / Sangat 

ringan 

Kejang Ada Tidak ada 

Muntah Ada Tidak ada 

Penurunan 

kesadaran 

Sangat Nyata Ringan / Sangat 

ringan 

Tanda 

Nadi bradikardia ++ (sejak awal) +/- (pada hari 

ke-4) 

Papil edema + (sering) - 

Kaku kuduk 

(kaku pada leher) 

+ - 

Kernig, 

Brudzinski 

++ - 

Sumber: (Iskandar, 2004) 

2.2.2 Penggolongan Stroke 

http://www.webmd.com/stroke
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Penyakit neurologis yang sering mengakibatkan kematian ini dibagi 

dalam 2 golongan besar yaitu: 

2.2.2.1  Stroke Iskemik 

Iskemia berasal dari kata Yunani yang berarti ischein, yang 

berarti menghentikan dan haima yang berarti darah. Stroke Iskemik 

disebut juga sebagai stroke non-hemoragik atau biasa disingkat NHS 

(non hemorrhagic stroke). Stroke jenis ini adalah stroke yang paling 

sering terjadi, karena 80%-90% dari kasus stroke yang ada adalah 

stroke iskemik.1 

Stroke iskemik merupakan suatu penyakit yang diawali dengan 

terjadinya serangkaian perubahan dalam otak yang terserang apabila 

tidak ditangani dengan segera akan berakhir dengan kematian pada 

bagian otak tersebut. Stroke iskemik terjadi bila karena suatu sebab 

suplai darah ke otak terhambat atau terhenti. Walaupun berat otak 

hanya sekitar 1400 gram, namun menuntut suplai darah yang relatif 

sangat besar yaitu sekitar 20% dari seluruh curah jantung. Kegagalan 

dalam memasok darah dalam jumlah yang mencukupi akan 

mengakibatkan gangguan fungsi bagian otak atau nekrosis dan 

kejadian inilah yang lazimnya disebut stroke. (Iskandar, 2004) 

 

Gambar 2.2 Stroke Iskemik 
Sumber: http://www.husadautamahospital.com/artikel_04.php 

Diunduh pada 15 Juni 2016 

 

Macam atau derajat dari stroke iskemik berdasarkan dari 

perjalanan klinisnya adalah sebagai berikut: 

a. TIA (Transient Ischemic Attack) 

                                                           
1 Sumber : https://www.jevuska.com/2007/04/11/gejala-diagnosa-terapi-stroke-non-hemoragik/ 
, 15 Juni 2016 

http://www.husadautamahospital.com/artikel_04.php
https://www.jevuska.com/2007/04/11/gejala-diagnosa-terapi-stroke-non-hemoragik/


   17 

 

TIA atau sering disebut dengan serangan stroke sementara 

atau dikenal sebagai mini stroke merupakan gejala neurologis 

yang hanya berlangsung kurang dari 24 jam. Meskipun hanya 

sesaat, Tia merupakan peringatan akan datangnya serangan 

yang lebih parah. Jika pernah mengalami TIA berarti penderita 

memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena stroke dan serangan 

jantung. 

b. RIND (Reversible Ischemic Neurological Deficits) 

RIND adalah kelainan atau gejala neurologis akan 

menghilang antara lebih dari 24 jam sampai 3 minggu. 

c. Stroke Progresif (Stroke in evolution) 

Stroke Progresif adalah kelainan atau gejala klinisnya 

secara bertahap berkembang dari yang ringan sampai semakin 

berat. 

d. Stroke Komplit (Completed Stroke) 

Stroke Komplit adalah stroke dengan defisit neurologis 

yang menetap dan sudah tidak berkembang lagi. Kelainan 

neurologis yang muncul bermacam-macam tergantung daerah 

otak yang mengalami lesi / luka. 

 

2.2.2.2  Stroke Hemoragik2 

Stroke hemoragik atau stroke pendarahan otak adalah stroke 

yang terjadi bila pasokan darah ke otak terganggu akibat pembuluh 

darah pecah dan berdarah di dalam otak, kemudian otak mengalami 

pendarahan dan darah menekan otak sehingga terjadi gangguan di 

seluruh tubuh. 

Otak manusia, mengendalikan segala sesuatu di tubuh 

termasuk gerakan, berbicara, pemahaman, dan emosi. Kerusakan otak 

pada manusia dapat mempengaruhi fungsi-fungsi tersebut. Sekitar 14 

                                                           
2 Sumber: https://www.jevuska.com/2014/02/27/stroke-hemoragik/, 15 Juni 2016 

 

https://www.jevuska.com/2014/02/27/stroke-hemoragik/
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orang dari setiap 100 orang stroke mengalami stroke hemoragik. 

Kondisi ini kebanyakan terjadi pada orang tua, tetapi dapat terjadi 

pada usia berapa pun. Gejala-gejala yang terjadi cenderung lebih 

parah daripada yang disebabkan oleh stroke iskemik. 

 
Gambar 2.3 Stroke Hemoragik 

Sumber: https://www.jevuska.com/2014/02/27/stroke-hemoragik/ 

Diunduh pada 15 Juni 2016 

 

Berdasarkan jenisnya, Stroke hemoragik dibedakan menjadi 2, 

yaitu sebagai berikut: 

2.2.1 Pendarahan intraserebral (PIS) 

Pendarahan intraserebral terjadi ketika pembuluh arteri di dalam 

otak pecah. Sekitar 10% dari semua stroke adalah jenis ini. Karena 

darah bocor keluar menuju ke jaringan otak pada tekanan tinggi, 

kerusakan yang disebabkan dapat lebih besar dibandingkan stroke 

karena penyumbatan. 

Gejala stroke yang disebabkan oleh pendarahan di dalam otak 

adalah kelemahan, mati rasa dan / atau kesemutan pada satu sisi 

tubuh, kesulitan berbicara atau memahami, pusing, atau penglihatan 

kabur. Gejala ini dapat disertai juga dengan gejala lain seperti sakit 

kepala parah tiba-tiba, perubahan kesadaran, muntah atau leher kaku. 

2.2.2 Pendarahan Subarachnoid (PSA) 

Otak manusia dilapisi 2 lapisan membran yang melindungi dari 

tulang tengkorak. Antara dua lapisan membran ini terdapat ruang yang 

disebut ruang subarachnoid, yang diisi dengan cairan serebrospinal 

(CSS). Jika darah yang dekat dengan permukaan otak pecah dan 

https://www.jevuska.com/2007/04/11/gejala-diagnosa-terapi-stroke-non-hemoragik/
https://www.jevuska.com/2014/02/27/stroke-hemoragik/
https://www.jevuska.com/2012/12/31/sakit-kepala-pengertian-dan-klasifikasi/
https://www.jevuska.com/2012/12/31/sakit-kepala-pengertian-dan-klasifikasi/
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mengalami kebocoran masuk ke ruang subarachnoid, ini 

disebut subarachnoid haemorrhage (SAH). Jenis stroke ini 

menyumbang 5% dari semua stroke. Pendarahan subarachnoid adalah 

jenis stroke yang sangat serius dan sekitar 50% orang-orang yang 

mengalaminya tidak akan bertahan hidup. 

Satu-satunya gejala yang sering kali terjadi tiba-tiba adalah sakit 

kepala yang parah. Hal ini kadang-kadang digambarkan seperti kepala 

dipukul dengan palu, sakit yang dirasakan tidak seperti apa yang 

pernah dialami sebelumnya. Gejala lainnya bisa saja terjadi 

kehilangan kesadaran, kejang, mual dan muntah, kepekaan terhadap 

cahaya, leher kaku (memakan waktu 3-12 jam), kebingungan 

dan demam. Gejala ini juga dapat disertai oleh masalah berbicara dan 

kelemahan pada satu sisi tubuh. 

Berikut adalah tabel perbedaan antara pendarahan intraserebral 

(PIS) dan pendarahan subarachnoid (PSA/SAH): 

Tabel 2.2 Perbedaan PSI dan PSA 
Gejala dan Tanda PIS PSA 

Kelainan / defisit Hebat Ringan 

Sakit kepala Hebat Sangat hebat 

Kaku kuduk Jarang Biasanya ada 

Kesadaran Terganggu Terganggu sebentar 

Hipertensi Selalu ada Biasanya tidak ada 

Lemah sebelah tubuh Ada sejak awal Awalnya tidak ada 

LCS Eritrosit > 5.000/mm3 Eritrosit > 

25.000/mm3 

Angiografi Shift ada Shift tidak ada 

CT-scan Area putih Kadang normal 
Sumber: (Iskandar, 2004) 

Jenis stroke secara sederhana dapat ditentukan dengan 

menggunakan gambaran klinis berikut ini: 

Tabel 2.3 Perbedaan Stroke Iskemik, Intrasereberal dan 

Subarachnoid 

Jenis Stroke Nyeri Kepala 
Gangguan 

kesadaran 

Defisit 

fokal 

Stroke iskemik/ infark Ringan / tidak 

ada 

Ringan / tidak 

ada 

Berat 

Stroke pendarahan 

(intraserebral) 

Hebat Hebat Hebat 

https://www.jevuska.com/2012/11/23/demam-arti-patofisiologi-demam-tubuh-panas-menggigil/
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Stroke pendarahan 

(subarachnoid) 

Berat Sedang Ringan / 

tidak ada 

Sumber: (Iskandar, 2004) 

2.2.3 Gejala dan Tanda Stroke (Iskandar, 2004) 

Gejala dan tanda yang sering dijumpai pada penderita dengan stroke 

akut adalah sebagai berikut: 

a. Adanya serangan defisit neurologis / kelumpuhan fokal, seperti : 

hemiparesis, yaitu lumpuh sebelah badan yang kanan atau yang kiri 

saja, 

b. Baal atau mati rasa sebelah badan, terasa kesemutan, terasa seperti 

terkena cabai sperti terbakar, 

c. Mulut mencong, lidang mencong saat diluruskan, 

d. Bicara jadi ngaco, 

e. Sulit menelan, minum suka keselek, 

f. Sulit berbahasa, kata yang diucapkan tidak sesuai dengan keinginan 

atau gangguan bicara berupa pelo, rero, sengau, dan kata-katanya tidak 

dapat dimengerti atau tidak dipahami (afasia), 

g. Bicara tidak lancar, hanya sepatah-sepatah kata yang terucap, 

h. Bicara tidak ada artinya dan tidak karuan, 

i. Tidak memahami pembicaraan orang lain, 

j. Tidak mampu membaca dan menulis, dan tidak memahami tulisan, 

k. Berjalan menjadi sulit, langkahnya kecil-kecil, 

l. Tidak dapat berhitung, kepandaian menurun, 

m. Menjadi pelupa (dimensia) 

n. Vertigo (pusing, puyeng), perasaan berputar yang menetap saat tidak 

beraktifitas, 

o. Onset/ awal terjadinya penyakit cepat dan mendadak pada saat bangun 

tidur / istirahat, 

p. Biasanya sebelumnya ada serangan kelumpuhan sementara (TIA=  

Transient Ischemic Attack) 
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q. Penglihatan terganggu, sebagian lapang pandangan tidak terlihat, 

gangguan pandangan tanpa rasa nyeri, penglihatan gelap, atau ganda 

sesat (heminopsia) 

r. Tuli satu telinga atau pendengaran berkurang, 

s. Menjadi mudah menangis dan tertawa, 

t. Kelopak mata sulit dibuka atau terjatuh, 

u. Banyak tidur atau selalu mau tidur, 

v. Gerakan tidak terkoordinasi, kehilangan keseimbangan, sempoyongan, 

atau kehilangan koordinasi sebelah badan, dan 

w. Gangguan kesadaran pingsan sampai koma. 

 

Untuk mendeteksi gejala stroke sejak dini, perlu dilakukan skrining 

stroke. Hal ini dapat diketahui gejala stroke muncul apabila: 

1. Mulut mencong (facial drop), caranya dengan meminta penderita 

memperlihatkan giginya atau tersenyum. 

Normal : kedua sisi muka bergerak simetris. 

Abnormal : salah satu sisi muka tertinggal. 

 
Gambar 2.4 Facial Drop 

Sumber: https:// en.wikipedia.org/wiki/Bell%27s_palsy 

Diunduh pada 15 Juni 2016 

 

2. Gangguan bicara dan bahasa, caranya dengan meminta penderita untuk 

mengatakan kalimat tertentu. 

Normal : dapat mengucapkan dengan benar dan jelas. 

Abnormal : bicara rero, menggunakan kata yang salah atau tidak 

dapat berbicara. 
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3. Lengan lemah (arm drift), caranya dengan menahan kedua lengan 

penderita lurus ke depan sekitar 10 detik, dengan mata tertutup. 

Normal : dapat menggangkat lurus kedua tangannya. 

Abnormal : hanya satu tangannya saja yang dapat terangkat lurus ke 

depan dengan sempurna. 

 
Gambar 2.5 Arm Drift 

Sumber: https://www.emaze.com/ 

Diunduh pada 15 Juni 2016 

 

4. Gangguan gerakan bola mata 

5. Gangguan koordinasi  

 

2.2.4 Faktor Resiko Stroke3 

Faktor-faktor resiko suatu penyakit adalah suatu kondisi atau keadaan 

yang menyebabkan seseorang lebih rentan terhadap serangan suatu penyakit 

dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki faktor-faktor resiko 

tersebut. Untuk penyakit stroke, faktor-faktor penyebab tersebut dapat 

dibagi dua menurut tingkat pengendaliannya, yaitu: 

1. Faktor-faktor yang tidak bisa dihindari atau dikendalikan. 

Faktor-faktor ini merupakan faktor alamiah yang melekat pada 

seseorang tertentu. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk 

mengendalikan faktor-faktor ini. Berikut adalah penjelasannya: 

a. Usia 

Dari berbagai studi yang dilakukan tentang penyakit stroke, umur 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stroke. 

Orang yang telah berumur tua pada umumnya lebih rentan terkena 

                                                           
3 Sumber: http://dedymeliala.blogspot.co.id/2012/05/gejala-jenis-faktor-penyebab-dan.html, 15 
Juni 2016 

https://www.emaze.com/
http://dedymeliala.blogspot.co.id/2012/05/gejala-jenis-faktor-penyebab-dan.html
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penyakit stroke dibandingkan dengan yang lebih muda. Ini adalah 

kondisi alamiah yang harus diterima. Saat umur bertambah, kondisi 

jaringan tubuh sudah mulai kurang fleksibel dan lebih kaku, termasuk 

dengan pembuluh darah. 

 

b. Jenis Kelamin 

Pria lebih rentan terkena penyakit stroke dibandingkan dengan 

perempuan. Hal ini mungkin lebih berhubungan dengan faktor-faktor 

pemicu lainnya yang lebih banyak dilakukan oleh pria dibandingkan 

dengan perempuan, misalnya merokok, minum alkohol, dan sebagainya. 

c. Ras atau warna kulit 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang mempunyai ras 

warna kulit putih lebih banyak yang terkena stroke dibandingkan dengan 

ras dengan berwarna kulit berwarna gelap. 

d. Keturunan 

Orang yang berasal dari keluarga yang memiliki riwayat terkena 

stroke akan lebih rentan dibandingkan dengan orang lain yang tidak 

memiliki riwayat penyakit tersebut dalam keluarganya. 

 

2. Faktor-faktor yang bisa dikendalikan atau dihindari 

Faktor-faktor ini merupakan akibat dari kebiasaan yang buruk yang 

bisa meningkatkan resiko terkena penyakit stroke, tetapi faktor faktor ini 

dapat dikendalikan. Faktor-faktor ini lah yang seharusnya diperhatikan 

agar bisa minimalkan kejadiannya pada diri kita masing-masing. Berikut 

adalah penjelasannya: 

a. Hipertensi atau tekanan darah tinggi 

Orang-orang yang terkena hipertensi memiliki resiko yang lebih 

besar untuk terkena serangan stroke. Bahkan tekanan darah tinggi ini 

merupakan penyebab penyakit stroke yang utama. Orang yang terkena 

darah tinggi, aliran darahnya menjadi tidak normal dan lambat akibat 

penyempitan yang terjadi pada pembuluh darah. Suplai oksigen dan 
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glukosa ke otak pun (yang di bawa oleh aliran darah) juga akan 

mengalami penurunan. 

b. Penyakit jantung 

Penyakit jantung juga merupakan faktor penting yang menyebabkan 

serangan stroke. Gangguan atau kelainan jantung menyebabkan 

pemompaan darah ke seluruh bagian tubuh lainnya, termasuk ke otak, 

menjadi tidak normal. Dari hal ini bisa dipahami hubungan yang erat 

antara penyakit jantung dan stroke. 

c. Kencing manis 

Penyakit kencing manis (diabetes mellitus) juga menjadi pemicu 

terjadinya serangan stroke pada seseorang. Orang yang terkena kencing 

manis akan mempunyai gangguan pada pembuluh darah yang juga 

mempengaruhi aliran darah. 

d. Kadar kolesterol darah yang tinggi 

Kandungan kolesterol dalam darah yang terlalu tinggi di atas 

ambang normal (hiperkolesterolemia) juga akan menjadi faktor pemicu 

terjadinya stroke. 

e. Merokok 

Kebiasaan merokok akan meningkatkan kadar fibrinogen di dalam 

darah. Fibrinogen yang tinggi dapat mempermudah terjadinya penebalan 

pembuluh darah yang akan menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku 

dan tidak lentur, serta bisa menimbulkan plak. 

f. Obesitas atau kelebihan berat badan 

Orang yang kelebihan berat badan umumnya memiliki kandungan 

lemak yang lebih banyak. Hal tersebut membuat kerja jantung menjadi 

lebih berat sehingga orang yang obesita berisiko terkena stroke atau 

gangguan jantung. 

g. Alkohol berlebihan 

Secara umum, meningkatnya konsumsi alkohol selalu disertai 

dengan meningkatnya tekanan darah yang mengarah pada peningkatan 

risiko stroke iskemik dan hemoragik. Konsumsi alkohol yang tidak 
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berlebihan dapat mengurangi daya penggumpalan platelet dalam darah, 

seperti halnya aspirin. 

Dengan demikian, konsumsi alkohol yang cukup justru dianggap 

dapat melindungi tubuh dan bahaya stroke iskemik. The New England 

Journal of Medicine (edisi 18 November 2000) melaporkan: “Physicians 

Health Study telah memantau, bahwa 22.000 pria yang selama 12 tahun 

mengonsumsi alkohol sekali sehari terbukti mengalami penurunan risiko 

stroke.” Klaus Berger M.D. (Brigham and Women’s Hospital, Boston) 

pula menemukan manfaat alkohol bila dikonsumsi seminggu sekali. 

Akan tetapi realitasnya, disiplin penggunaan manfaat alkohol dalam 

konsumsi sangat sulit dikendalikan dan efek sampingnya justru lebih 

berbahaya. 

Penelitian lain pula menyimpulkan: “Dengan mengonsumsi alkohol 

secara berlebihan dapat memengaruhi jumlah platelet yang mengarah 

pada kekentalan dan penggumpalan darah. Alhasil, hal ini akan 

menyebabkan pendarahan di otak dan meningkatkan risiko stroke 

iskemik.” 

h. Obat-obatan terlarang 

Penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain dan senyawa 

olahannya dapat menyebabkan stroke, di sampingg memicu faktor risiko 

lain seperti hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah. Kokain 

juga meyebabkan gangguan atau memercepat denyut jantung 

(arrythmias). Obat-obatan tersebut menyebabkan pembentukan gumpalan 

darah. 

Diakui bahwa marijuana mampu mengurangi tekanan darah dan 

apabila berinteraksi dengan faktor risiko lain, seperti hipertensi dan 

merokok, akan menyebabkan tekanan darah naik turun dengan cepat. 

Keadaan ini berpotensi merusak pembuluh darah. 

i. Cedera kepala dan leher 

Cedera pada kepala dapat menyebabkan pendarahan di dalam otak. 

Kerusakannya pun sama seperti pada stroke hemoragik. Cedera pada 
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leher, apabila terkait dengan robeknya tulang punggung atau pembuluh 

carotid — akibat peregangan atau pemutaran leher secara berlebihan atau 

karena tekanan pada pembuluh merupakan penyebab stroke yang cukup 

signifikan, terutama pada seorang berusia muda. 

j. Infeksi 

Infeksi virus dan bakteri yang dapat bergabung dengan faktor risiko 

lain tersebut memicu terjadinya stroke. Secara alamiah, sistem kekebalan 

tubuh biasanya melakukan perlawanan terhadap infeksi yang 

meningkatkan peradangan dan menangkal infeksi pada darah. 

Sayangnya, reaksi kekebalan ini meningkatkan faktor penggumpalan 

darah yang justru memicu risiko stroke embolik-iskemik. 

  

2.2.5 Pencegahan Penyakit Stroke 

Tindakan pencegahan dibedakan atas pencegahan primer dan 

sekunder. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah stroke pada 

mereka yang belum pernah terkena stroke. Pencegahan sekunder 

ditujukan untuk mereka yang pernah terkena stroke termasuk TIA. 

(Wahjoepramono, 2005) 

Pencegahan terjadinya stroke harus dilakukan sepanjang masa. 

Dengan bertambahnya usia, kemungkinan untuk terserang stroke. Oleh 

karena itu, harus diusahakan untuk selalu mengurangi atau 

menghilangkan berbagai faktor resiko, terutama dengan melakukan diet 

dan olahraga secara teratur. (Wirakusumah, 2001) 

1. Pencegahan Primer 

 Pencegahan primer pada stroke meliputi upaya memperbaiki gaya 

hidup dan mengatasi berbagai factor resiko. Upaya ini ditujukan pada 

orang sehat maupun kelompok resiko tinggi yang belum pernah 

terserang stroke. 

Menurut (Wahjoepramono, 2005), pencegahan primer dapat 

dilakukan dengan modifikasi gaya hidup yang meliputi : 

1) Penurunan berat badan : mengupayakan berat badan normal 
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2) Pola makan yang tidak memicu hipertensi : mengkonsumsi 

buah-buahan, sayuran, dan produk susu rendah lemak serta 

mengurangi konsumsi lemak jenuh 

3) Diet rendah garam : mengurangi intake garam <100 mmol per 

hari (2,4 g Na atau 6 g NaCl) 

4) Aktivitas fisik : aktivitas fisik rutin seperti jalan santai minimal 

30 menit per hari. 

Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan primer 

pada penyakit stroke: 

a. Mengatur pola makan yang sehat 

b. Melakukan olah raga yang teratur 

c. Menghentikan rokok 

d. Menghindari minum alkohol dan penyalahgunaan obat 

e. Memelihara berat badan 

f. Menghentikan Pemakaian kontrasepsi oral 

g. Penanganan Stress dan Beristirahat Cukup 

h. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Teratur dan Taat Nasihat 

Dokter dalam hal Diet dan Obat 

2. Pencegahan Sekunder 

Pencegahan sekunder dilakukan melalui pengobatan pada faktor 

risiko. Ini dilakukan melalui terapi obat untuk mengatasi penyakit 

dasarnya, seperti penyakit jantung, diebetes, hipertensi dengan obat-

obatan seperti obat antihipertensi, antihiperlipidemik, antidiabetes. 

 

2.2.6 Skala Kecacatan Stroke (Iskandar, 2004) 

Untuk menilai tingkat kecacatan stroke pada penderita atau pasien 

dengan menggunakan sistem The Modified Rankin Scale, berikut adalah 

penjelasannya: 

a. Kecacatan derajat 0 

Kecacatan pada skala ini tidak terdapat gangguan fungsi pada tubuh. 

b. Kecacatan derajat 1 
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Hampir tidak ada gangguan fungsi pada aktifitas sehari-hari atau 

gangguan minimal. Pasien pada tahap ini mampu melakukan tugas dan 

kewajiban sehari-hari. 

c. Kecacatan derajat 2 (ringan) 

Pasien tidak mampu melakukan beberapa aktifitas seperti sebelumnya, 

tetapi tetap dapat melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. 

d. Kecacatan derajat 3 (sedang) 

Pasien memerlukan bantuan orang lain, tetapi tetap masih mampu 

berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain, walaupun mungkin 

menggunakan tongkat. 

e. Kecacatan derajat 4 (sedang-berat) 

Pasien tidak dapat berjalan tanpa bantuan orang lain. Perlu bantuan 

orang lain untuk menyelesaikan sebagian aktifitas sendiri seperti mandi, 

pergi ke toilet, merias diri, dan lain-lain. 

f. Kecacatan derajat 5 (berat) 

Pasien terpaksa berbaring di tempat tidur dan kegiatan buang air besar 

dan kecil tidak terasa (inkontinensia), selalu memerlukan perawatan dan 

perhatian. 

 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pusat Rehabilitasi Pasca-Stroke 

Stroke adalah kondisi dimana otak seseorang mengalami gangguan 

fungsional karena gangguan aliran darah baik disebabkan oleh pendarahan 

maupun non pendarahan. Sedangkan pasca-stroke adalah kondisi sesorang 

setelah mengalami stroke, biasanya orang tersebut mengalami kecacatan 

setelahnya. Kecacatan akibat stroke tergantung dengan parah atau tidaknya 

penyakit tersebut menyerang. 

Pusat rehabilitasi pasca-stroke adalah suatu pusat rehabilitasi yang 

menangani kondisi pasien setelah dia mengalami stroke / kecacatan setelah 

stroke. Menurut (Arnot, 2009), Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun 

proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau 

cacat yang memerlukan pengobatan medis. Tujuan rehabilitasi adalah untuk 
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menjaga atau meningkatkan kemampuan fisik, rohani, sosial, keadaan 

ekonomi, dan kemampuan untuk bekerja seoptimal mungkin. 

2.3.1 Keluhan Pasien Pasca-Stroke Yang Sering Terjadi4 

Pasca-Stroke adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara 

instan dan cepat sehingga perlu ditangani dengan beberapa terapi secara 

maksimal. Keluhan pasca-stroke pada penderita yang mengalaminya 

dibedakan menjadi beberapa yaitu: 

1. Keluhan Pasca-Stroke secara Fisik 

Keluhan ini dapat diperbaiki dengan melakukan latihan latihan yang 

sesuai dengan keluhan yang ada. Keluhan secara fisik dapat berupa 

kelumpuhan, melemahnya respon pada syaraf, sulit untuk berbicara, 

gangguan mata, melemahnya kemampuan otot, rambut rontok, tubuh 

mengalami lemas, dan sebagainya.  

2. Keluhan Pasca-Stroke secara Mental 

Seseorang setelah terkena stroke pasti tidak bisa langsung pulih 

seperti keadaan semula, diperlukan penguatan mental agar penderita 

yang merasa tidak mampu, tersisihkan, dan merasa minder terhadap 

orang lain. Oleh karena itu, diperlukan partner yang selalu mengajak 

bicara dan motivasi untuk mencegah timbulnya serangan stroke 

kembali. 

3. Keluhan Pasca-Stroke secara Sosial 

Lingkungan bagi penderita pasca-stroke sangat berperan penting 

dalam pemulihan keluhan pasca-stroke ini. Sangat diperlukan 

kepercayaan diri dan motivasi yang tinggi bagi penderitanya untuk 

menanggulangi serangan stroke kembali. 

 

2.3.2 Pihak – Pihak Yang Menangani Pasien Pasca Stroke 

Apabila seorang penderita pasca-stroke atau keluarganya memilih 

jalan pengobatan dengan rehabilitasi rumah sakit atau bantuan tenaga 

                                                           
4 Sumber: http://www.penyembuhanstroke.com/?keluhan-pasca-stroke-yang-paling-sering-
terjadi,67  

http://www.penyembuhanstroke.com/?keluhan-pasca-stroke-yang-paling-sering-terjadi,67
http://www.penyembuhanstroke.com/?keluhan-pasca-stroke-yang-paling-sering-terjadi,67
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profesional dari rumah sakit untuk terapi pasca-stroke yang akan 

dijalankan, biasanya mereka akan dianjurkan untuk berkonsultasi dengan 

berbagai pihak sebagai opsi dari perawatan modern itu sendiri. 

Berikut adalah beberapa pihak yang biasanya menangani pasien 

penderita pasca-stroke: 

1. Psikiater 

Psikiater bertugas untuk menangani berbagai macam masalah yang 

berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Peranan psikiater sangat 

diperlukan karena penderita mengalami depresi luar biasa akibat 

kehilangan fungsi-fungsi organ tubuh pasca-stroke secara mendadak. 

Psikiater kemudian akan memberikan nasehat, masukan, dan 

motivasi untuk membangun kembali semangat hidup penderita. 

2. Neurologist (ahli saraf) 

Tugas neurologist adalah untuk mencegah, melakukan diagnosis dan 

melakukan pengobatan terhadap penyakit yang berhubungan dengan 

saraf pada otak atau sum-sum tulang belakang. 

3. Perawat rehabilitasi 

Mereka khusus bertugas untuk merawat orang-orang cacat, penderita 

pasca-stroke, penderita diabetes agar mereka dapat menyesuaikan 

diri setelah serangan penyakit tersebut muncul. 

4. Terapis fisik 

Bertugas untuk membantu penderita pasca-stroke karena masalah 

pergerakan dan keseimbangan. Terapis fisik membantu pelatihan 

penderita untuk memperkuat otot agar bisa berdiri, berjalan dan 

melakukan kegiatan fisik lainnya. 

5. Terapis pekerjaan/ okupasional 

Membantu penderita pasca-stroke untuk mempelajari strategi untuk 

mengelola kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan dan minum. 

6. Ahli bicara dan wacana 
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Memiliki tugas untuk membantu penderita pasca-stroke mempelajari 

kembali kemampuan untuk berbicara, menulis dan membaca. 

Mereka juga membantu untuk mengatasi masalah dengan menelan. 

7. Ahli diet 

Seorang ahli diet dapat membantu penderita pasca-stroke untuk 

mengatur asupan makanan yang tepat demi menjaga kestabilan 

tubuh si penderita stroke tersebut dan juga mengajarkan atau berbagi 

informasi dengan si penderita tentang makanan sehat. 

8. Pekerja sosial 

Membantu penderita pasca-stroke untuk membuat keputusan tentang 

program rehabilitasi yang akan diambil oleh si pasien tersebut. 

Mereka juga menjelaskan kepada si pasien tentang pengaturan hidup, 

asuransi dan layanan dukungan rumah. 

9. Neuro Psikolog 

Bertugas untuk melakukan diagnosis dan pertolongan kepada si 

penderita pasca-stroke untuk menghadapi perubahan dalam pola 

berpikir si korban, memori dan prilaku setelah terkena serangan 

stroke. 

10. Case Manager  

Membantu korban pasca-stroke untuk memfasilitasi perawatan akut, 

mengkoordinasikan perawatan dari beberapa penyedia, link ke 

layanan lokal 

11. Terapis untuk Rekreasi 

Membantu penderita pascs stroke untuk meningkatkan pemikiran 

dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam kegiatan rekreasi 

 

2.3.3 Beberapa Hal Yang Dapat Menangani Pasien Pasca-Stroke 

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani 

rehabilitasi pasca-stroke: 

a. Mobilisasi Dini 
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Mobilisasi dini dilakukan secepatnya di tempat tidur, tujuan 

perawatan suportif dini adalah untuk memulai kegiatan yang 

memperbaiki fungsi neurologis melalui terapi fisik dan teknik-teknik 

lainnya. Mobilisasi atau rehabilitasi dini di tempat tidur merupakan 

suatu program rehabilitasi stroke, khususnya selama beberapa hari 

sampai minggu setelah stroke. Tujuannya adalah untuk mencegah 

terjadinya kekakuan (kontraktur) dan kemunduran pemecahan kekakuan 

(dekondisioning), mengoptimalkan pengobatan sehubungan masalah 

medis, dan menyediakan bantuan psikologis pasien dan keluarganya. 

Bila usaha ini dilakukan dengan segera, maka kekakuan otot dapat 

berkurang secara cepat perhari sekitar 3%. Pemecah kekakuan / 

dekondisioning mulai dalam waktu 24 sampai 48 jam pertama. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perawatan dan 

mobilisasi dini pasien, yaitu: 

1. Tata ruang 

Untuk meningkatkan kepekaan rangsangan pada tubuh penderita 

yang lumpuh, maka saat dirawat, kamar pasien harus ditata 

sedemikian rupa sehingga kepekaan sensorik pasien dapat 

ditingkatkan dan pasien harus mendapatkan rangsangan yang 

maksimal pada sisi yang lumpuh, sehingga segala kegiatan 

dikerjakan  

 
Gambar 2.6 Tata Ruang bagi Penderita Pasca-Stroke 

Sumber: (Iskandar, 2004) 

 

2. Posisi Berbaring 
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a. Ranjang tempat pasien berbaring datar seluruhnya 

b. Kepala: ditinggikan 30o dengan posisi yang nyaman 

c. Posisi: posisi tidur diusahakan dilakukan secara dinamis, artinya 

pasien jangan tidur atau berbaring pada satu sisi terlalu lama. 

 

 
Gambar 2.7 Posisi Berbaring bagi Penderita Pasca-Stroke 

Sumber: (Iskandar, 2004) 

3. Posisi Duduk 

Pasien diusahakan untuk dapat duduk secepat mungkin. Apabila 

belum mampu mengubah posisi dari berbaring ke posisi duduk, 

perawat atau anggota keluarga dapat membantunya. Ranjang pada 

bagian kepala diusahakan selurus mungkin sehingga pasien dapat 

duduk dengan lurus dan bila perlu bawah punggung pasien dapat 

diganjal dengan bantal untuk membantunya. 
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Gambar 2.8 Posisi Duduk bagi Penderita Pasca-Stroke 

Sumber: (Iskandar, 2004)

 

Gambar 2.9 Posisi Penderita Pasca-Stroke Apabila Lumpuh 

Bagian Kiri 
Sumber: google images 

Diunduh pada 15 Juni 2016 

 

b. Fisioterapi 

Fisioterapi merupakan “pelatihan gerakan” peregangan atau lainnya 

yang memainkan peranan penting dalam pelatihan yang dijalani. Tujuan 

fisoterapi adalah untuk membantu Anda dalam menyelesaikan tugas 

sehari-hari. Beberapa bidang yang dilatih adalah berdiri, berjalan, 

mengambil dan menggunakan benda-benda. 
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Gambar 2.10 Fisioterapi Pada Pasien Pasca-Stroke 

Sumber: http://neniyastin26.blogspot.co.id/2015/12/fisioterapi.html 

Diunduh pada 15 Juni 2016 

c. Terapi Okupasional 

Terapi ini bertujuan menetapkan kesanggupan dan koordinasi. Disini 

penderita dibantu untuk melakukan hal-hal sehubungan dengan 

kebersihan pribadi dan kehidupan sehari-hari. 

d. Terapi Bicara 

Pasien dianjurkan untuk secepatnya memulai mengadakan dan 

memulihkan kemampuana bicaranya dengan jalan mengemukakan 

segala hal yang ingin ia katakan dengan ucapan yang terdengara, 

walaupun timbul berbagai kesulitan dalam mengemukakannya kepada 

orang lain. 

 

2.3.4 Aksesibilitas Bagi Pasien Pasca-Stroke 

Pasien pasca-stroke memiliki perbedaan keluhan antara pasien satu 

dengan lainnya tergantung dengan seberapa parahnya kondisi yang 

diakibatkan oleh penyakit stroke itu sendiri. Bagi pasien pasca-stroke 

yang memiliki keluhan pada kondisi fisiknya, maka aksesibilitas sangat 

diperlukan untuk mendukung aktifitas pasien. Dengan kata lain 

aksesibilitas bagi pasien pasca-stroke sangat berhubungan erat dengan 

kenyamanan hasil perancangan pusat rehabilitasi pasca-stroke. 

http://neniyastin26.blogspot.co.id/2015/12/fisioterapi.html
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Pedoman teknis dalam perencanaan aksesibilitas bagi pasien pasca 

stroke mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada 

Bangunan Gedung dan Lingkungan dan Data Arsitek Jilid 2 pada 

halaman 201-204. 

 

2.4 Studi Banding 

Dalam perencanaan Pusat Rehabilitasi Pasca-Stroke, penulis mencoba 

mencari beberapa studi banding untuk mengetahui jenis pelayanan apa saja 

yang ada. Berikut adalah beberapa studi kasus yang digunakan oleh penulis: 

2.4.1 RSUP Dr. Kariadi 

RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah salah satu rumah sakit terbesar 

yang sekaligus berfungsi untuk rujukan rumah sakit yang berada di Jawa 

Tengah. Rumah sakit ini berada di Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang dengan 

memiliki lahan sekitar 193.410 m2 dengan luas bangunan 82.754 m2. RSUP 

Dr. Kariadi merupakan rumah sakit kelas A Pendidikan yang berfungsi untuk 

menjadi Rumah sakit pendidikan bagi dokter, dokter spesialis, dokter sub 

spesialis yang berasal dari Fakultas Kedokteran UNDIP maupun instansi 

pendidikan yang lainnya. 

 
Gambar 11 

Gambar 2. 12 RSUP Dr. Kariadi, Semarang 
Sumber: 

http://rskariadi.co.id/assets/images/slides/HUT%20RI%20ke%2071%20Tahun%2020

16%20RSDK.png  
Diunduh pada 30 September 2016 

 

 Rumah sakit yang didirikan sejak jaman penjajahan Belanda ini 

berdiri pada tanggal 9 September 1925 memiliki beberapa pelayanan 

unggulan, 7 fasilitas ruang perawatan yang memadai, 8 fasilitas penunjang 

yang sangat baik, dengan didukung fasilitas umum dan alat medis yang 

http://rskariadi.co.id/assets/images/slides/HUT%20RI%20ke%2071%20Tahun%202016%20RSDK.png
http://rskariadi.co.id/assets/images/slides/HUT%20RI%20ke%2071%20Tahun%202016%20RSDK.png
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lengkap. Salah satu fasilitas penunjang yang ada di rumah sakit ini adalah 

Instalasi Rehabilitasi Medik. 

Instalasi Rehabilitasi Medik adalah fasilitas penunjang yang 

memberikan pelayanan terapi fisik dan rehabilitasi secara terintegrasi. Fungsi 

Instalasi Rehabilitasi Medik dalam rumah sakit ini adalah berupaya untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien dan membantu untuk dapat mencapai 

kemandirian seoptimal mungkin sehingga dapat melakukan aktifitas sehari-

hari. 

     

      

Gambar 2. 13 Suasana Lingkungan Rehabilitasi Medik RSUP Dr. Kariadi 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016  

 Berdasarkan kasus yang ada di Instalasi Rehabilitasi Medik, 

instalasi ini sudah melayani : 

a. Kelumpuhan anggota gerak, 

b. Nyeri otot pada syaraf dan sendi, 

c. Penderita usia lanjut yang memerlukan rehabilitasi, 

d. Gangguan tumbuh kembang (pada anak) dan keterlambatan bicara, sesak 

nafas, gangguan fungsi paru dan jantung, 

e. Cacat bawaan anggota gerak, 

f. Cedera Olah raga, dan lainnya 

RSUP Dr. Kariadi melalui Instalasi Rehabilitasi medik memberikan 

pelayanan bagi pasien pasca stroke yang berupa: 
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1. Konsultasi dengan dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 

(Sp.KFR), yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan, penegakan 

diagnosis, peresepan program terapi, dan mengevaluasi terapi yang 

dipakai. 

2. Fisioterapi 

Terapi yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi motorik kasar 

untuk dapat melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. Fisioterapi yang 

ada di Rehabilitasi Medik dilakukan pada ruangan yang berbeda berbeda 

tergantung dengan jenis latihannya. Ruangan yang digunakan adalah: 

ruangan untuk penyinaran, gym untuk latihan motorik kasar, ruang 

senam untuk senam stroke dan ruang pool terapi. Berikut adalah latihan 

yang diberikan: 

a. Penyinaran pada titik-titik tertentu dengan menggunakan alat. Pasien 

biasanya akan disuruh berbaring atau tengkurap tergantung dengan 

lokasi mana yang sakit. 

   
Gambar 2.13 Alat dan Ruang Untuk Penyinaran 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016  

b. Latihan berjalan dilakukan pada gym untuk latihan motorik kasar. 

Latihan berjalan dapat merangsang anggota tubuh (kaki) agar dapat 

digerakkan kembali. Latihan ini dapat dilakukan dengan berjalan 

menuruni anak tangga, berjalan menggunakan alat bantu walker dan 

handrail, serta latihan berjalan dengan sedikit cepat dengan 

treadmill. 
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Gambar 2. 14  Alat Untuk Latihan Berjalan 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016  

c. Latihan angkat beban pada jari dan tangan dilakukan pada gym untuk 

latihan motorik kasar. 

   
Gambar 2.15 Alat Untuk Latihan Jari dan Tangan 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016  

d. Latihan penguatan kaki dilakukan pada gym untuk latihan motorik 

kasar. Latihan ini dapat juga menggunakan static cycle. 

   

Gambar 2.16 Alat Untuk Latihan Penguatan Kaki 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016  
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e. Latihan Senam Stroke dilakukan pada ruang senam untuk merangsang 

motorik kasar. Pada saat latihan dilakukan para pasien harus 

mengikuti aba-aba dan gerakan yang dilakukan terapis. 

  
Gambar 2.17 Ruang dan Alat Untuk Senam Stroke 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

f. Pool Terapi adalah salah satu terapi dengan menggunakan media air 

pada kolam. Pada bagian pinggir kolam terdapat tempat duduk bagi 

pasien pasca stroke yang berguna memiliki gangguan berjalan. 

Nantinya akan dimasukkan ke dalam air hingga sebatas dada pasien. 

Dan nantinya pasien akan diberikan aba aba oleh instruktur dari atas 

dan sebisa mungkin pasien mengikuti arahannya. Air yang digunakan 

adalah air hangat dengan sistem filtrasi yang berkala. 

 
Gambar 2.18 Ruang dan Alat Untuk Pool Terapi 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016  

3. Terapi Okupasi 

Terapi yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi motorik halus 

pada bagian tubuh tertentu. Terapi ini untuk membantu pasien pasca-

stroke untuk dapat melakukan aktifitas sehari hari seperti merasakan 

sensibilitas pada kaki, menulis, merajut, memencet tombol saklar lampu, 

memegang handle pintu dll. 
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Gambar 2.19 Kondisi Ruang Terapi Okupasi 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

 
Gambar 2. 20 Alat Untuk Merasakan Sensibilitas Kaki 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

   
Gambar 2.21 Alat Untuk Latihan Motorik Halus 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

4. Terapi Wicara dan Mendengar 

Terapi wicara dilakukan dokter dengan cara mengajak bicara 

pasien dengan media gambar. Setelah itu dilakukan pengecekan apabila 

ada masalah mengganggunya bisa dilakukan oleh dokter karena 

berhubungan dengan tenggorokan manusia, alatnya hanya berupa alat 

kecil-kecil seperti senter dan kaca yang dimasukan ke mulut (digunakan 

seperti periksa gigi). Alat-alat dibawah (bagian kiri) digunakan untuk 

mengecek apakah ada kendala dengan pita suara pasien,  dan (bagian 

kanan) untuk mengecek kebindengan seorang pasien.  



   42 

 

    

Gambar 2.22 Alat Untuk Mengecek Gangguan Bicara 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

Terapi mendengar dilakukan untuk mengetes respon indra 

pendengaran pasien dengan cara si pasien masuk ke dalam ruangan yang 

kedap suara dan kemudian operator audiometri memencet alat yang 

diatas rak tanpa sepengetahuan pasien. Apabila si pasien mendengar 

suara pasien harus memencet alat yang telah disediakan di dalam ruangan 

kedap suara tersebut. 

 

Gambar 2.23 Alat Untuk Terapi Mendengar 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

5. Ortotik-Prostetik 

Ortotik-Prostetik adalah bengkel dimana untuk merakit alat yang 

dibutuhkan untuk pasien tertentu karena kecacatan yang diakibatkan oleh 

stroke. Bengkel ini nantinya akan merakit alat sesuai dengan ukuran pada 

tubuh si pasiennya. 
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Gambar 2.24 Ruangan dan Alat Ortotik Prostetik 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

6. Sosial Medik 

Sosial medik berfungsi untuk menangani masalah pada pasien 

maupun lingkungan sekitarnya dengan memberikan solusi. Contoh 

masalah yang ditangani social workers (pekerja dari sosial medik) adalah 

apakah si pasien kekurangan uang saat mengalami rehabilitasi, nantinya 

petugas ini akan mencarikan caranya dengan mencari donatur. Lalu 

apabila pasien mengalami kecacatan, social workers ini nantinya akan 

berusaha menjadi pihak yang mengedukasi keluarga pasien dan tempat 

kerja si pasien terkait dengan kondisinya.  

Ruang yang dipakai adalah ruangan dengan meja kotak besar 

seperti yang digunakan untuk rapat. Social workers tidak hanya bekerja 

di kantor saja, dia bisa bekerja ke luar ruangan untuk mengedukasi 

keluarga pasien maupun tempat kerja pasien. Ruangan yang dipakai 

hanya sifatnya seperti nurse station. 

7. Psikologi 

Berfungsi untuk memberikan edukasi psikologi bagi para pasien 

yang psikisnya terganggu setelah mengalami kondisi stroke. Ruangan 

yang digunakan berupa meja dan 2 kursi seperti selayaknya kantor. 

Psikologi pasien juga tidak hanya dilakukan dalam ruangan saja, tetapi 

juga bisa dilakukan pada eksterior dengan mengajak pasien berjalan jalan 

di taman. 
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2.4.2 Klinik Fisioterapi Sasana Husada5 

Klinik Fisioterapi Sasana Husada merupakan Klinik Fisioterapi 

pertama di Jakarta yang didirikan pada tanggal 14 April 1968. Klinik ini 

berpusat di Jalan Kyai Maja No. 19, Blok C1, Kebayoran Baru, Jakarta. 

Kehadiran Klinik Fisioterapi Sasana Husada mendapat tanggapan yang positif 

dari masyarakat luas, terbukti dengan bertahan, berkembang dan 

bertambahnya pusat-pusat pelayanan kesehatan, peralatan Fisioterapi yang 

mutahir serta Fisioterapis, Okupasi terapis dan terapis wicara yang 

berpengalaman dan professional dengan Klinik Sasana husada.  

Hingga kini Klinik Fisioterapi Sasana Husada menjadi klinik 

Fisioterapi pilihan dan memiliki 29 cabang yang berada di Jakarta dan 

sekitarnya. Guna memenuhi kebutuhan dan harapan Pasien Klinik Sasana 

Husada terus menggembangkan pusat layanan unggulan yang lengkap dan 

peralatan terkini. Jenis layanan yang ada di Klinik Fisioterapi Sasana Husada 

adalah : 

a. Stroke Services 

b. General Fisioterapi 

c. Pediatric Services 

d. Home Care Clinic (MONIK) 

e. SasanaCorporate Care 

f. New Pro FisioSasanaHusada 

g. Lab Physio 

Layanan Neurologi Rehabilitasi di Sasana Stroke services diberikan 

oleh tim yang profesional, menyeluruh, berkualitas, terpadu serta bersifat 

personal dan individual. Tim Neurologi Rehabilitasi stroke sangat 

diperlukan lebih dini untuk memperoleh kemampuan gerak dan fungsional 

seoptimal mungkin serta mengatasi problem yang ada. Dengan harapan 

insan Pasca-stroke dapat beraktivitas kembali secara mandiri. Tim neuro 

Rehabilitasi Sasana Stroke Services terdiri dari : fisioterapis, terapis okupasi, 

terapis wicara, neurologist, terapis akupuntur, psikolog. 

                                                           
5 Sumber: http://www.sasanahusada.co.id/, 15 Juni 2016 

http://www.sasanahusada.co.id/
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Gambar 2.25 Aktifitas Yang Ada di Sasana Husada, Jakarta 

Sumber: http://sasanahusada.co.id/index.php/berita-fasilitas/stroke-service 

Diunduh pada 15 Juni 2016 

 

Berikut adalah beberapa terapi yang ada di klinik fisioterapi ini: 

1. Fisioterapi 

Tujuan Fisioterapi untuk mengembalikan kontrol seluruh fungsi motorik 

dengan melatih dan mendidik dalam belajar mengontrol gerakan seperti 

keseimbangan baik statis maupun dinamis, mobilitas, serta berpindah 

dari tidur,duduk,berdiri dan berjalan. 

2. Terapi Okupasi 

Terapi ini akan mengajarkan dan melatih kembali untuk dapat 

melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. Terapi yang diberikan antara 

lain membantu dalam memecahkan masalah-masalah meliputi aktifitas 

sehari-hari, produktifitas,baik dengan atau tanpa alat bantu. Terapi 

Okupasi juga melatih dalam melakukan aktifitas sehari-hari ADL 

(Activity Daily Living), antara lain menulis, makan, berpakaian, 

berdandan, mandi dan sebagainya. 

3. Terapi Wicara 

Peran terapis wicara adalah mengajarkan dan melatih fungsi menelan, 

berbicara dan berbahasan sehingga dapat kembali berkomunikasi 

semaksimal mungkin atau menemukan alternatif lainnya dalam 

berkomunikasi. 

Setelah mengetahui beberapa fasilitas pelayanan dari beberapa studi 

banding yang ada, penulis mencoba untuk membandingkan fasilitas yang ada 

dan kemudian menggabungkan beberapa fasilitas pelayanan pada pusat 

rehabilitasi yang akan dirancang nantinya. Berikut adalah tabel 

perbandingannya:  

http://sasanahusada.co.id/index.php/berita-fasilitas/stroke-service
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Tabel 2.4 Tabel Perbandingan Fasilitas Pelayanan Pada Studi Banding 

Fasilitas Pelayanan Pusat Rehabilitasi 

Yang Akan 

dirancang RSUP Dr. Kariadi Sasana Husada 

Terapi Okupasi Fisioterapi Terapi Okupasi 

Terapi Wicara Terapi Okupasi Terapi Wicara 

Terapi Mendengar Terapi Wicara Terapi 

Mendengar 

Ortotik Protestik - Ortotik Protestik 

Fisioterapi Gym - Fisioterapi Gym 

Fisioterapi dengan 

Senam Stroke 

- Fisioterapi 

dengan Senam 

Stroke 

Pool Terapi - Pool Terapi 

Pelayanan Sosial 

Medik 

 Rehabilitasi 

Klinis 

Psikologi 

 

- Pelayanan Sosial 

Medik 

- - Psikologi 

- - Pelayanan Rawat 

Inap 
Sumber: Analisis Penulis, Juli 2016 

 

2.5  Healing Environment (Kurniawati, 2007) 

Menurut (Jones & Creedy, 2003) dalam bukunya yang berjudul 

Health and Human Behaviour dijelaskan bahwa faktor lingkungan memiliki 

peran penting didalam proses penyembuhan sebesar 40%, faktor medis 

sebesar 10 %, faktor genetis sebesar 20% dan faktor lainnya sebesar 30%. 

Karena peran besar itulah lingkungan mendapatkan porsi besar dalam suatu 

desain untuk fasilitas kesehatan dan konsep desain tersebut adalah Healing 

Environment. 

Konsep tersebut berkembang dari riset yang dilakukan Robert Ulrich 

yang merupakan seorang direktur pada Center for Health Systems & Design, 

Texas A&M University, Amerika Serikat. Didalam risetnya tersebut, temanya 

mengenai efek dari user-centered design (desain yang menekankan pada 

kebutuhan penggunanya, yaitu pasien pada fasilitas kesehatan. Dalam 

risetnya itu membuktikan bahwa lingkungan tempat sebuah fasilitas 
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kesehatan berpengaruh pada kualitas proses penyembuhan yang berlangsung 

didalamnya. 

 

2.5.1 Prinsip dan Pengaruh Konsep Healing Environment 

Konsep Healing Environment memiliki tujuan untuk membangun 

suasana melalui penyesuaian elemen desain untuk memberikan rangsangan 

positif bagi indera manusia. Prinsip dari penerapan konsep healing 

environment adalah: 

1. Desain harus mapu mendukung pemulihan baik fisik maupun psikis 

pasiennya. 

2. Mempunyai akses ke alam 

3. Adanya kegiatan outdoor yang berhubungan dengan alam 

4. Desain yang ada diarahkan pada penciptaan kualitas ruang agar suasana 

terasa aman, nyaman serta tidak menimbulkan stress. 

Dengan adanya konsep healing environment, diharapkan dapat 

berpengarauh utnuk manusia, diantara lainnya adalah: 

1. Membantu mempercepat penyembuhan penyakit pada pasien. 

2. Mengurangi perasaan sedih yang ada pada pasien. 

3. Menciptakan dan menambah kenyamanan yang ada. 

4. Dapat mngurangi rasa stress/ depresi pada pasien. 

 

2.5.2 Elemen Tata Ruang Luar Konsep Healing Environment 

Elemen healing environment yang menonjol  adalah ruang hijau yang 

diwujudkan melalui healing garden atau taman penyembuh. Menurut 

(Eckerling, 1996), healing garden adalah taman yang dirancang untuk 

membuat orang merasa lebih baik.  

Didalam merancang taman yang ada manfaatkan vegetasi pepohonan 

yang bertekstur, baik daun, dahan dan batangnya. Bunga-bungaan dapat juga 

dimanfaatkan untuk merangsang indera penciuman, seperti ; kamboja, melati, 

maupun tanaman yang lainnya. Selain itu dapat juga menambahkan elemen 

lansekap lain seperti air, yang berfungsi untuk menenangkan manusia. 
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Gambar 2.26 Tanaman Sebagai Penanda Area Privat dan Publik 

Sumber: http://www.extension.umn.edu/garden/landscaping/design/healinggardens.html, 2 

September 2016 

Dalam bukunya (Eckerling, 1996) yang berjudul Healing Gardens, 

healing garden memiki manfaat pada fasilitas kesehatan, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dapat mengurangi stress pada pengunjung dan staff. 

2. Dapat mengurangi depresi pasien jika dihubungkan dengan aktifitas fisik. 

3. Dapat menambah kualitas hidup seseorang. 

4. Menambah kepuasan pasien dan staff. 

5. Menambah ruang gerak bagi pasien. 

 

2.5.3 Elemen Tata Ruang Dalam Konsep Healing Environment 

Elemen tata ruang dalam untuk konsep healing environment terdiri 

dari beberapa, yaitu: 

1. Pencahayaan 

Sumber cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu: cahaya alami yang 

berupa cahaya matahari dan cahaya buatan yang berupa lampu. 

Pencahayaan alami pada bangunan dapat diperoleh melali bukaan atau 

jendela pada dinding dan skylight pada langit-langit. Menurut (Journal Of 

Green Building, 2008), pencahayaan alami bagi psikis seseorang dapat 

mengurangi kecemasan psikis (psychological fatigue) serta mendorong 

emosi positif seseorang. 

Agar mendapatkan kesan dan hangat di dalam ruangan, disarankan 

menggunakan lampu pijar. Apabila menggunakan lampu neon putih dapat 

membuat lelah dan menimbulkan stress. 

http://www.extension.umn.edu/garden/landscaping/design/healinggardens.html
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2. Warna 

Warna sangat berpengaruh terhadap psikologi dalam tubuh 

seseorang. Untuk mendesain sebuah fasilitas kesehatan dengan konsep 

healing environment, maka yang perlu diperhatikan adalah memilih 

warna-warna lebut yang mendekati warna alam karena dapat menimbulkan 

rasa yang menenangkan. Warna tidak hanya diaplikasijan hanya sebatas 

pada dinding saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan pada lantai, plafond, 

perabot, dan aksesorinya. 

 

Gambar 2.27 Spektrum Warna Pastel 
Sumber: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/76/54/07/765407b544e4c03627c1b80693cfc98d.jpg, 2 September 

2016 

3. View (Pemandangan) 

View atau pemandangan sangat berperan penting dalam 

peningkatan psikis seseorang. Akses view ke alam luar sangat diperlukan 

intuk menstimulus kesehatan dan mengurangi stress yang ada. Usahakan 

memberbanyak biew ke arah taman dengan bukaan jendela. 

4. Suara 

Suara juga sangat mempengaruhi psikis dan fungsi anatomi pada 

tubuh sesorang. Sumber suara atau bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Suara Alam 

Suara alam dapat meenangkan dan mengurangi rasa stress yang ada 

dalam tubuh seseorang. Suara alam juga dapat merangsang organ 

pendengaran seseorang untuk mengembalikan kefungsi yang normal 

sebelumnya. 

 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/76/54/07/765407b544e4c03627c1b80693cfc98d.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/76/54/07/765407b544e4c03627c1b80693cfc98d.jpg
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b. Musik 

Musik adalah salah satu elemen yang juga mempengaruhi kondisi 

psikis seseorang dengan mengatur hormon-hormon yang ada di 

tubuhnya. Musik sering digunakan sebagai sarana penyembuh serta 

dapat meningkatkan kualitas kepribadian seseorang. 

5. Aroma 

Aroma dapat dirasakan melalui indera penciuman dengan 

merangsang bagian pada otak yang bekerja atas emosi. Aroma dalam 

helaing environment dapat dihadirkan dengan menempatkan bunga segar 

di dalam maupun luar ruangan. 

6. Seni 

Seni adalah elemen yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan 

yang ada. Seni dapat mengurangi tingkat stress seseorang melalui 

stimulasi visual. Menurut penelitian yang dilakukan Roger Ulrich yang 

telah dimuat dalam Journal of Green Building, seni yang menampilkan 

unsur alam didalamnya dapat memberikan efek positif bagi kesehatan 

pasien yang melihatnya. 

7. Tekstur 

Tekstur dapat digunakan sebagai sarana terapi sensibilitas dan 

dapat meningkatkan kualitas permukaan serta cahaya yang menimpa 

permukaan bentuk. Pemilihan material tertentu, dapat menimbulkan efek 

psikologis tertentu bagi user bangunan tersebut.  

 


