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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada zaman modern ini khususnya Negara Indonesia perkembangan teknologi 

sangatlah cepat masuk dan dipahami masyarakat hari ini, dengan kata lain semakin 

banyak kebiasaan atau gaya hidup masyarakat yang meniru atau mengadaptasi dari 

gaya hidup orang asing. Hal inilah yang dapat memicu penurunan kesehatan 

masyarakat saat ini yang menjadi pembunuh paling ditakutkan yang disebut stroke.  

Sebagaimana dalam hadist HR. Ibnu Adrazzaq bahwa “tanda kiamat 

diantaranya adalah apabila banyak penyakit stroke dan mati mendadak” : 

  من اقتراب الساعة اذا كثر الفالج وموت الفجأة

Stroke adalah seranagan otak yang terjadi secara tiba-tiba yang dapat 

mengakibatkan kematian atau kelumpuhan sebelah bagian tubuh. Secara sederhana, 

stroke terjadi jika aliran darah ke otak terputus. Otak kita sangat tergantung pada 

pasokan darah yang berkesinambungan, yang dialirkan oleh arteri (pembuluh nadi). 

Jika pasokan darah terhenti, akibat pembekuan darah atau pecahnya pembuluh darah, 

akan terjadi kerusakan pada otak yang tidak dapat diperbaiki. Akibatnya, fungsi 

control bagian tubuh oleh daerah yang terkena stroke itu akan hilang atau mengalami 

gangguan dan dapat mengakibatkan kematian (Holistic Health Solution,2011). 

Jumlah penderita penyakit stroke di Indonesia tahun 2013 berdasarkan 

diagnosis tenaga kesehatan (Nakes) diperkirakan sebanyak 1.236.825 orang (7,0‰), 
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sedangkan berdasarkan diagnosis Nakes/gejala diperkirakan sebanyak 2.137.941 

orang (12,1‰). Diketahui bahwa sebanyak 30 persen dari total kematian di dunia 

disebabkan oleh penyakit jantung dan stroke. Jadi sebagai salah satu pekerja 

kesehatan yang berkewajiban memelihara kesehatan masyarakat sebagaimana tertulis 

pada peraturan kementrian kesehatan yaitu Fisioterapi adalah bentuk pelayanan 

kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang 

rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan 

gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi 

(KEPMENKES 80,2013). Dikutip dalam jurnal international journal of basic and 

applied medical sains 2013 membandingkan antara pemberian motor relearning 

program (MRP) dan pendekatan dengan bobath dengan membandingkan kemampuan 

aktivitas fungsional pasien. Penelitian tersebut membandingkan 32 subject dengan 

kasus stroke dan di pilih acak menjadi 2 grup. Grup A terdiri dari 17 subject yang 

menerima motor relearning program (MRP) serta grup B terdiri dari 15 subject yang 

menerima pendekatan dengan bobath masing-masing dilakukan dalam waktu 6 

minggu. Hasil yang di dapatkan adalah grup A 17 subject yang menerima motor 

relearning program (MRP) menunjukan peningkatan yang signifikan atas kemampuan 

aktivitas fungsional menggunakan indeks barthel dengan skor 10,02 di bandingkan 

grup B yang menggunakan pendekatan bobath dengan skor 9,32.  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah penggunaan modalitas  terapi  latihan ( gerak aktif dan pasif)  dan latihan 

nafas aktif dapat  memperbaiki  keseimbangan  dan koordinasi pada kondisi 

hemiparese dextra di RSUD DR. MOEWARDI?  
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2. Apakah penggunaan modalitas terapi latihan ( gerak aktif dan pasif) dan latihan nafas 

aktif  dapat meningkatkan kemampuan fungsional pada kondisi hemiparese dextra di 

RSUD DR. MOEWARDI? 

C. Tujuan Penulis  

1.  Tujuan Umum  

Untuk  mengetahui  peningkatan keseimbangan  dan koordinasi, kapasitas  fisik  dan  

kemampuan fungsional  serta  mencegah  permasalahan  yang  mungkin  muncul  

dalam melaksanakan proses fisioterapi pada pasien kondisi hemiparase dextra. 

2.   Tujuan Khusus   

a) Mengetahui     manfaat     terapi      latihan  dan latihan nafas   dapat  

meningkatkan kekuatan otot, LGS, serta mengurangi spastisitas  

b) Mengetahui manfaat terapi latihan dan latihan nafas dapat meningkatkan 

kemampuan fungsional.    

D.  Manfaat   

Manfaat yang dapat di ambil dari penulisan Karya Tulis Ilmiah adalah  

1.   Bagi Lahan Rumah Sakit  

Dapat  dimanfaatkan  sebagai  salah  satu  metode  yang  dapat  di terapkan   kepada   

pasien   kondisi   hemiparase dextra, sehingga lebih banyak pasien yang di tangani 

secara optimal.  

2.   Bagi Penulis  

Menambahkan  dan  memperluas   wawasan,  pengetahuan  penulis tentang  

hemiparase dextra dan bentuk pelayanan fisioterapi.  
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3.   Bagi Pembaca  

Mendapat gambaran tentang hemiparase dextra yang memberikan informasi penting 

sehingga pembaca dapat  mengetahui  faktor  resiko  sebagai  pencetus  dan  berusaha  

mencegah sebaik mungkin untuk menghindari faktor resiko tersebut.   

4.   Pendidikan  

Dapat     bermanfaat     bagi     dunia     pendidikan     untuk     lebih  mengembangkan   

ilmu   pengetahuan   dan   pengalaman,menyebarluaskan mengenai kasus stroke ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


