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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia melakukan gerak dan berpindah tempat dalam aktivitas sehari 

hari. Pergerakan normal sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas sehari-

hari tersebut. Gangguan gerak pada manusia dapat disebabkan oleh beberapa 

penyakit dimana salah satunya adalah stroke (Irawan, 2014). 

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. Prevalensi penderita stroke di Indonesia 

meningkat dari 8,3 per 1.000 populasi penduduk pada tahun 2007 menjadi 

12,1 per 1000 populasi penduduk pada tahun 2013 (Kementrian Kesehatan, 

2013). Penulis mengamati adanya peningkatan yang signifikan tiap bulannya 

pada angka jumlah penderita stroke yang berobat ke Poli IRM RSUD Salatiga. 

Pada tahun 2015 rata-rata kunjungan pasien stroke 10-15 pasien setiap harinya 

dan meningkat menjadi rata-rata kunjungan 20-30 pasien stroke setiap 

harinya.  

Fungsi sebuah otak salah satunya sebagai pengendali gerak pada 

manusia. Hal ini tentu merupakan sebuah anugerah besar yang diberikan Allah 

kepada kita. Ternyata, hal ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur’an. 

Jauh sebelum kita mengetahui dan menyadarinya. Allah SWT berfirman, 
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“Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami 

tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka,” 

(QS. al-Alaq (96): 15-16). 

Kemampuan beraktivitas membutuhkan stabilitas, fleksibilitas, kekuatan 

dan kontrol gerak serta kemampuan menerima dan merespon input sensorik 

yang akhirnya direspon oleh tubuh sebagai sebuah gerakan yang bertujuan. 

Penderita stroke mengalami kesulitan pada keseimbangan dan kontrol postur 

saat berdiri karena adanya gangguan pada postur yang asimetri, keabnormalan 

keseimbangan tubuh dan gangguan weight shifting. Gangguan kontrol postur 

menurunkan keseimbangan pada kondisi pasca stroke yang secara langsung 

berimplikasi pada kemampuan dalam aktivitas keseharian, mobilitas dan risiko 

jatuh. 

Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh stroke bagi kehidupan manusia 

pun sangat kompleks. Adanya gangguan-gangguan fungsi vital otak seperti 

gangguan koordinasi, gangguan keseimbangan, gangguan kontrol postur, 

gangguan sensasi, dan gangguan refleks gerak akan menurunkan kemampuan 

aktivitas fungsional individu sehari-hari termasuk diantaranya adalah fungsi 

keseimbangan berjalan pada pasien stroke (Susanti & Irfan, 2010). Sebanyak 

80 persen penderita stroke mempunyai defisit neuromotor sehingga 

memberikan gejala kelumpuhan separo badan dengan tingkat kelemahan 

bervariasi dari yang lemah hingga berat, kehilangan sensibilitas, kegagalan 

sistem koordinasi, perubahan pola jalan dan terganggunya keseimbangan 

(Arif, 2008).  
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Peneliti melihat adanya gangguan keseimbangan yang signifikan pada 

banyak penderita post stroke di Poli IRM RSUD Salatiga dengan banyak 

keluhan pasien post stroke yang sering jatuh pada saat melakukan aktivitas. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu 

dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi (PERMENKES 

RI No 80 Tahun 2013).  

Salah satu bentuk penanganan pada kondisi stroke adalah pendekatan 

core stability exercise dengan Metode Bobath. Metode Bobath terkini adalah 

suatu problem solving approach untuk melakukan suatu assessment dan 

treatment kepada individu dengan gangguan fungsi, gerak dan postural 

control karena adanya suatu lesi pada system saraf pusat (SSP) dan dapat 

diterapkan pada individu-individu dari segala usia dan semua derajat cacat 

fisik dan fungsional (Raine, 2006; IBITA, 2007). 

Sedemikian pentingnya tonus otot postural yang adekuat dalam 

memberikan stabilisasi untuk menghasilkan gerakan, maka salah satu fokus 

utama dalam intervensi ini adalah meningkatkan aktivasi dari otot-otot 

postural tersebut, dengan beberapa bentuk latihan yang disebut sebagai core 

stability exercise. Core Stability adalah kemampuan untuk mengontrol posisi 

dan gerak dari thrunk sampai pelvic yang digunakan untuk melakukan gerakan 

secara optimal dalam proses perpindahan, kontrol tekanan dan gerakan saat 
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aktivitas. Core Stability menekankan pada menguatkan pada hubungan 

panjang dan tension otot, menjaga pada gerak arthrokinematik secara optimal, 

mengoptimalkan secara efisien seluruh gerakan yang meliputi akselerasi, 

deselerasi dan kestabilan dinamik serta kestabilan proksimal untuk gerakan 

ekstremitas (Prentice, 2004). Akuthota (2008), mengatakan bahwa core 

merupakan pusat dari perubahan gerak fungsional dan sebagai power house 

dan engine dari semua gerak tubuh. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka topik ini diangkat ke 

dalam bentuk penelitian, yakni dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh core stability exercise dengan Metode Bobath terhadap 

keseimbangan pasien stroke. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari penelitian ini, peneliti mengambil rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran tingkat keseimbangan pasien stroke di Poli IRM 

RSUD  Salatiga sebelum diberikan Core Stability Exercise? 

2. Bagaimana gambaran tingkat keseimbangan pasien stroke di Poli IRM 

RSUD Salatiga sesudah diberikan Core Stability Exercise? 

3. Apakah ada pengaruh Core Stability Exercise dengan Metode Bobath pada 

tingkat keseimbangan pasien post stroke? 

 

 

 



 

 

5 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Dari penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Core Stability Exercise dengan Metode Bobath terhadap perubahan tingkat 

keseimbangan pasien post stroke di Poli IRM RSUD Salatiga. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat keseimbangan pasien stroke sebelum 

diberikan Core Stability Exercise dengan Metode Bobath di Poli IRM 

RSUD Salatiga. 

b. Untuk mengetahui tingkat keseimbangan pasien stroke setelah 

diberikan Core Stability Exercise dengan Metode Bobath di Poli IRM 

RSUD Salatiga. 

c. Untuk mengetahui adanya pengaruh Core Stability Exercise dengan 

Metode Bobath pada  perubahan tingkat keseimbangan pasien stroke di 

Poli IRM RSUD Salatiga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidikan 

a. Sebagai salah satu sumber informasi bagi pembaca dalam rangka 

program penanganan masalah stroke. 

b. Dapat menjadi bahan acuan atau minimal sebagai bahan pembanding 

bagi mereka yang akan meneliti masalah yang sama. 
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2. Bagi Fisioterapis 

Menjadi bahan pustaka yang untuk selanjutnya dapat digunakan 

dalam melakukan intervensi pasien. 

3. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam 

mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan 

khususnya di bidang fisioterapi di Poli IRM RSUD Salatiga. 

b. Menjadi sebuah pengalaman berharga bagi peneliti dalam 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis lapangan di 

bidang kesehatan sesuai dengan kaidah ilmiah yang didapatkan dari 

materi kuliah. 

c. Menjadikan pertimbangan bagi peneliti sebagai pendekatan pilihan 

agar bisa memberikan efek positif bagi pasien di Poli IRM RSUD 

Salatiga, sehingga dapat lebih membantu dalam mengatasi keluhan 

pasien post stroke. 

 


