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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Stroke adalah salah satu  masalah bagi negara berkembang  di 

dunia,  penyakit stroke meningkat seiring dengan perkembangan negara 

dan modernisasi. Sebuah sumber yang diambil dari WHO, sebanyak 15 

juta orang terkena serangan stroke hampir setiap tahun (Reisman, 2013). 

Stroke adalah penyebab kematian kedua di dunia dan penyebab utama 

kecacatan fisik (Stroke Association, 2016). 

Menurut WHO (World Health Organisation) stroke adalah suatu 

gangguan klinis yang terjadi pada otak, berlangsung secara cepat 

menimbulkan kerusakan dan dapat menyebabkan kematian. Stroke 

menyebabkan penderitanya akan mengalami suatu keterbatasan gerak dan 

fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut secara langsung 

akan menurunkan kualitas hidup mereka. Dibutuhkan suatu penanganan 

yang baik dan sinergistik dalam menghadapi kondisi tersebut, salah satu 

peranan yang memberikan efek besar adalah pelayanan fisioterapi. 

Fisioterapi adalah profesi yang memberikan suatu bentuk 

pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk 

mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi gerak 

tubuh, sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara 

manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan 
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mekanis) pelatihan fungsi dan komunikasi (Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia no 80 tahun 2013 & No 65 Tahun 2015).                 

Salah satu bentuk keterbatasan yang dihasilkan oleh stroke adalah 

kesulitan untuk kembali berjalan secara mandiri dan fungsional (Reisman, 

2013). Tidak hanya sebatas mandiri dan fungsional, berjalan harus diikuti 

oleh kemampuan untuk mengontrol kecepatan, dimana hal tersebut sangat 

mempengaruhi dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Banyak konsep 

latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecepatan berjalan, 

salah satunya adalah menggunakan active single leg stance exercise. 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Young Youl You, 

MPH, PT pada tahun 2012 terdapat peningkatan kestabilan dan 

kemampuan berjalan pada penderita hemiplegia setelah dilakukan active 

single leg stance exercise selama delapan minggu. Active single leg stance 

exercise adalah suatu konsep latihan yang memiliki fungsi untuk 

menstimulus tubuh agar tetap tegak dan membangun body awareness yang 

digunakan untuk membangun orientasi saat berjalan (Ellerington, 2009). 

Active single leg stance exercise adalah salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan pada penderita stroke dan 

merupakan salah satu komponen yang nantinya digunakan untuk 

membentuk satu gait phase. Active single leg stance exercise akan 

mempengaruhi kemampuan saat stance dan swing phase (Ellerington, 

2009).      

Alasan peneliti mengambil judul pengaruh pemberian active 
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single leg stance exercise terhadap peningkatan kecepatan jalan pada 

pasien stroke adalah untuk memberikan informasi mengenai suatu konsep 

latihan active single leg stance terbaru, mengetahui secara keilmuan 

tentang hubungan pemberian konsep latihan active single leg stance 

dengan peningkatan kecepatan jalan pada pasien stroke serta komponen-

komponen yang mempengaruhi konsep active single leg stance exercise. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka 

dapat diambil suatu rumusan yaitu adakah pengaruh latihan active single 

leg stance terhadap peningkatan kecepatan jalan pasien stroke? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Mengetahui komponen penyusunan dalam berjalan normal. 

b. Mengetahui definisi mengenai active single leg stance exercise. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui jenis terapi latihan yang efektif dalam peningkatan 

kecepatan jalan pasien stroke. 

b. Mengetahui komponen penyusun sebelum memulai latihan active 

single leg stance. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai penambah wawasan  mengenai komponen berjalan. 

b. Mengetahui proses secara neurologis saat berjalan. 
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c. Mengetahui komponen penyusun active single leg stance exrcise 

d. Mengetahui secara teoritis apakah ada pengaruh latihan active 

single leg stance exercise terhadap kecepatan jalan pasien stroke. 

2. Bagi Teman Sejawat Fisioterapi 

Sebagai referensi latihan yang nantinya dapat digunakan dalam 

memberikan pelayanan fisioterapi terhadap pasien stroke. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Sebagai sumber informasi mengenai akibat yang ditimbulkan oleh 

penyakit stroke. 

b. Sebagai sumber informasi mengenai bentuk pelayanan fisioterapi 

terhadap penyakit stroke. 

 

 

 

 

 

 


