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BAB I 

PENDAHULUAN 

Di era globalisasi dengan perkembangan teknologi di berbagai bidang 

termasuk informasi, manusia modern semakin menemukan sebuah 

ketidakberjarakan yang membuat belahan dunia yang satu dengan  dunia yang lain 

seakan tampak menyatu sehingga terbentuklah apa yang dinamakan global 

village. Ketika era globalsasi menyebabkan informasi semakin mudah diperoleh, 

negara berkembang dapat segera meniru kebiasaan negara barat yang dianggap 

cermin pola hidup modern. Sejumlah prilaku seperti mengkonsumsi makanan-

makanan siap saji (fast food) yang mengandung kadar lemak jenuh tinggi, 

kebiasaan merokok, minuman beralkohol, kerja berlebihan, kurang berolahraga 

dan stress, telah menjadi gaya hidup manusia terutama di perkotaan. Padahal 

kesemua prilaku tersebut dapat merupakan factor-faktor penyebab penyakit 

berbahaya seperti jantung dan stroke (Auryn, 2007).   

Peran fisioterapi memberikan layanan kepada individu atau kelompok 

individu untuk memperbaiki, mengembangkan, dan memelihara gerak dan 

kemampuan fungsi yang maksimal selama perjalanan kehidupan individu atau 

kelompok tersebut. Layanan fisioterapi diberikan dimana individu atau kelompok 

individu mengalami gangguan gerak dan fungsi pada proses pertambahan usia dan 

atau mengalami gangguan akibat dari injuri atau sakit. Gerak dan fungsi yang 

sehat dan maksimal adalah inti dari hidup sehat (Hargiani, 2001). 
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A. Latar Belakang Masalah 
 

Dengan semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya teknologi dibidang kedokteran dan kesehatan telah merubah pola 

penyakit dalam masyarakat dari penyakit infeksi sampai penyakit degeneratif. 

Dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi pegeseran pola penyakit yang 

terlihat dari peningkatan yang sangat cepat pada berbagai penyakit tidak menular 

yang dirawat dirumah sakit diantaranya adalah penyakit stroke. Peningkatan 

jumlah penderita stroke ini identik dengan perubahan gaya hidup yaitu pola 

makan kaya lemak atau kolesterol yang melanda di seluruh dunia, tak terkecuali 

Indonesia (Yastroki, 2007). 

Stroke merupakan salah satu manifestasi neurologik yang umum dan 

mudah dikenal dari penyakit-penyakit neurologi yang lain oleh karena timbulnya 

mendadak dalam waktu yang singkat (Sidharta, 1979). Menurut Stroke 

Association tahun 2006, stroke adalah salah satu penyakit kardiovaskuler yang 

berpengaruh terhadap arteri utama menuju dan berada di otak, stroke terjadi ketika 

pembuluh darah yang mengangkut oksigen dan nutrisi menuju otak pecah atau 

terblokir oleh bekuan sehingga otak tidak mendapat darah yang dibutuhkannya. 

Jika kejadian berlangsung lebih dari 10 detik akan menimbulkan kerusakan 

permanen otak (Feigin, 2006). 

Menurut Feigin (2006), insiden stroke merupakan penyebab kecacatan 

no.1 dan penyebab kematian no.3 setelah penyakit jantung koroner dan penyakit 

kanker. Penyakit ini telah menjadi masalah kesehatan yang mendunia dan semakin 

penting, dengan duapertiga stroke sekarang terjadi di negara-negara berkembang. 
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Secara global sekitar 80 juta orang menderita akibat stroke, terdapat sekitar 10 

juta korban stroke baru setiap tahun, dimana sekitar 5 juta diantaranya meninggal 

dalam 12 bulan setelah stroke,  sepertiga lainnya mengalami cacat permanen 

dengan berbagai tingkatan dan sepertiga memperoleh kembali kemandiriannya. 

Resiko kematian stroke sekitar 20% untuk stroke ischemik, 40-70% untuk stroke 

perdarahan (Feigin, 2006). 

Stroke dapat menyerang kapan saja, mendadak, siapa saja, baik laki-laki 

atau perempuan, tua atau muda. Diperkirakan satu sampai tiga orang akan 

mengalami stroke dan satu dari tujuh orang meninggal karena stroke. Insiden 

stroke timbul bervariasi, tergantung tempat atau negara, waktu, serta penderitanya. 

Insiden stroke di negara berkembang masih meningkat sedangkan di negara maju 

cenderung menurun. Penurunan ini mungkin disebabkan karena manajemen 

hipertensi, penyakit jantung dan penyakit metabolik di negara maju telah makin 

baik. Memang sebagian besar dari kasus stroke dapat dikatakan merupakan bukti 

kegagalan pengobatan hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit 

metabolik. Insiden stroke meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Setelah 

umur 55 tahun resiko stroke iskemik meningkat 2 kali lipat tiap dekade. Menurut 

Schutz penderita yang berumur antara 70-79 tahun banyak menderita perdarahan 

intrakranial (Junaidi, 2004). Laki-laki cenderung untuk terkena stroke lebih tinggi 

dibandingkan wanita, dengan perbandingan 1,3 : 1, kecuali pada usia lanjut laki-

laki dan wanita hampir tidak berbeda. Laki-laki yang berumur 45 tahun bila 

bertahan hidup sampai 85 tahun kemungkinan terkena stroke 25%, sedangkan 

risiko bagi wanita hanya 20%. Pada laki-laki cenderung terkena stroke iskemik, 
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sedangkan wanita lebih sering menderita perdarahan subarachnoid dan 

kematiannya 2 kali lebih tinggi dibandingkan wanita (Junaidi, 2004). Banyak 

penderita yang menjadi cacat, menjadi invalid, tidak mampu lagi mencari nafkah 

seperti sediakala, menjadi tergantung pada orang lain, dan tidak jarang yang 

menjadi beban keluarganya (Lumbantobing, 2004).  

Stroke terdiri dari tiga stadium, yaitu stadium akut, stadium recovery, dan 

stadium residual (Junaidi, 2006). Pada stadium akut terjadi oedema cerebri yang 

ditandai dengan abnormalitas dari tonus yaitu flaccid, berlangsung antara 1 

sampai 3 minggu dari waktu terjadinya serangan. Pada fase ini terjadi perbaikan 

neurologi dimana apabila diberikan penanganan yang baik di awal maka 

prognosis gerak dan fungsi semakin baik. 

Proses perbaikan atau penyembuhan yang sempurna atau mendekati 

sempurna terjadi pada fase pemulihan (recovery). Namun fase pemulihan ini 

tergantung dari topis lesi, derajat berat, kondisi tubuh pasien, ketaatan pasien 

dalam menjalani proses pemulihan, ketekunan, dan semangat penderita untuk 

sembuh. Karena tanpa itu semua, dapat mengakibatkan hambatan dalam 

melakukan rehabilitasi.  

Pasien stroke stadium recovery menyebabkan perubahan tonus yang 

abnormal yang ditandai dengan peningkatan tonus. Dengan adanya abnormal 

tonus secara postural (spastisitas) maka akan terjadi gangguan gerak yang dapat 

berakibat terjadinya gangguan aktifitas fungsional dan dapat menghalangi serta 

menghambat timbulnya keseimbangan (Suyono, 2002). 
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Penanggulangan penderita stroke hendaknya dilakukan secara komprehensif 

oleh suatu tim, diantaranya adalah fisioterapi yang akan memberikan penanganan 

untuk mengajarkan kembali gerak dan fungsi pada penderita stroke. 

Modalitas fisioterapi untuk penanganan stroke yaitu dengan terapi latihan. 

Terapi latihan merupakan suatu upaya pengobatan/penanganan fisioterapi dengan 

menggunakan latihan-latihan gerakan tubuh baik secara aktif maupun pasif 

(Kisner, 1996).  

 

B.Rumusan Masalah 
 
 

Berdasarkan masalah yang timbul pada pasien stroke haemoragik stadium 

recovery, penulis ingin mengetahui manfaat penatalaksanaan terapi latihan pasca 

stroke haemoragik stadium recovery. Maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut : 

Apakah terapi latihan berupa breathing exercise, latihan koordinasi 

dan keseimbangan, latihan fungsional dan latihan peningkatan kekuatan 

otot dapat meningkatkan kemampuan fungsional. 
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C.TUJUAN PENULISAN 

 

Dalam penulisan KTI yang berjudul Penatalaksanaan Terapi Latihan Pada 

Stroke Haemorage Stadium Recovery ini ada beberapa tujuan yang hendak penulis 

capai antara lain : 

a. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui kondisi atau masalah yang dijumpai pada 

stroke yang ditandai dengan gangguan gerak dan fungsional serta 

penatalaksanaan fisioterapi pada kasus stoke. 

 

b. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui manfaat terapi latihan dapat mengurangi 

timbulnya spastisitas yang berlebihan? 

2. Mengetahui manfaat breathing exercise dapat mencegah 

terjadinya penumpukan cairan muskus akibat tirah baring 

lama? 

3. Mengetahui manfaat latihan koordinasi dan keseimbangan 

dapat memperbaiki koordinasi dan keseimbangan? 

4. Mengetahui manfaat latihan fungsional dapat mengembalikan 

kemampuan aktivitas fungsional? 

 

 

 




