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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

Reformasi bidang kesehatan sebenarnya telah mulai dilaksanakan sejak 1998, 

yaitu sejak dibentuknya kabinet reformasi. Pada saat itu ditetapkan kembali visi, misi 

kesehatan. Visi baru pembangunan kesehatan tersebut direfleksikan dalam bentuk 

motto yang berbunyi “Indonesia Sehat 2010”. Pada tahun 2010 itu bangsa Indonesia 

diharapkan akan mencapai tingkat kesehatan tertentu yang ditandai oleh penduduknya 

yang hidup dalam lingkungan yang sehat, mempraktikan perilaku hidup bersih dan 

sehat, serta mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga 

memiliki derajad kesehatan yang tinggi (Depkes RI, 2003). 

Program kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dari program 

pembangunan nasional. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya 

penyembuhan penderita berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan kesehatan 

yang menyeluruh yang meliputi upaya peningkatan kesehatan (promotive), 

pencegahan (preventive), penyembuhan penyakit (curative) dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitative). Upaya kesehatan tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh, 

terpadu dan berkesinambungan oleh semua pihak baik pemerintah maupun 

masyarakat (Depkes RI, 1992). 

 Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan nasional tersebut 

dibutuhkan berbagai sumber daya termasuk pelayanan kesehatan, salah satunya 

adalah fisioterapi. Fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan profesional 
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yang bertanggung jawab atas kapasitas fisik dan kemampuan fungsional individu dan 

atau kelompok masyarakat. Pelayanan fisioterapi meliputi upaya pengembangan, 

pemeliharaan dan pemulihan serta optimalisasi gerak dan kemampuan fungsional. 

(WCPT, 1999). 

 

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 penyakit gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan saraf 

akibat gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak. Secara sederhana stroke 

didefinisikan sebagai penyakit otak akibat terhentinya suplai darah ke otak karena 

sumbatan atau perdarahan, dengan gejala lemas / lumpuh sesaat atau gejala berat 

sampai hilangnya kesadaran, dan kematian (Junaidi, 2007)). 

Stroke merupakan penyebab kecacatan pertama dan penyebab kematian ketiga 

setelah penyakit jantung koroner dan penyakit kanker. Penyakit ini telah menjadi 
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masalah kesehatan yang mendunia dan semakin penting, dengan duapertiga stroke 

sekarang terjadi di negara-negara berkembang. 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). 

 Penyakit stroke belakangan ini menyerang bukan hanya kelompok usia di atas 

50 tahun, melainkan juga kelompok usia produktif yang menjadi tulang punggung 

keluarga. (Junaidi, 2006). 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 (Auryn, 2008).  

Menurut ketua umum yayasan stroke Indonesia, Laksamana TNI (Pur) Sudomo, 

penyakit stroke bisa menyerang siapa saja tanpa memandang jabatan atau tingkatan 

sosial-ekonomi baik di rumah sakit maupun yang berada dalam masyarakat. Dengan 

kecenderungan menyerang generasi muda yang masih produktif, dimana akan 

berdampak menurunnya tingkat produktifitas dan terganggunya sosial-ekonomi 

keluarga (Aurin, 2007). Namun stroke dapat diperkirakan dan dapat dicegah pada 

hampir 85% orang. Pada kenyataannya sekitar 1/3 pasien stroke sekarang dapat pulih 

sempurna jika pasien selalu mendapat terapi darurat dan rehabilitasi yang memadai 

(Feigin, 2007). 
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Stroke terdiri dari tiga stadium, yaitu stadium akut, stadium pemulihan dan 

stadium sisa. Di sini penulis akan membahas tentang stadium pemulihan. Stadium 

pemulihan ditandai dengan terjadinya absorbsi edema dan infark pada area lesi yang 

terjadi pada 2-4 minggu setelah stadium akut. Pada edema serebri mengalami 

reabsorbsi sehingga sel – sel yang infark akan menjadi nekrotik. Nekrotik terjadi oleh 

karena liquefaction sel makrofag sehingga membentuk area degenerasi permanen 

(umbra) dan degenerasi reversible. Degenerasi reversible dapat menjadi permanen 

apabila tidak mendapatkan penanganan dengan baik dan benar.  

Gambaran klinis pada penderita stroke stadium pemulihan ditandai 

munculnya spastisitas. Spastisitas merupakan salah satu impairment dari penderita 

stroke yang dapat menghambat aktifitas sehari – hari. Pada stadium pemulihan ini 

tujuan dari terapi adalah lebih mengacu pada bagaimana penderita belajar lagi 

ketrampilan motorik yang terganggu dan belajar penyesuaian baru untuk 

mengimbangi keterbatasan yang ada. Memberikan pengalaman baru pada penderita 

akan meningkatkan kemampuannya, karena pada masa ini  plastisitas otak sedang 

terjadi. Latihan sedini mungkin pada penderita pasca stroke akan memberikan 

dampak berupa peningkatan kualitas hidup, dapat bekerja kembali sesuai dengan pola 

gerak normal atau mendekati normal serta mengurangi tingkat kecacatan. 

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 
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terjadinya gangguan aktifitas fungsional dan dapat menghalangi serta menghambat 

timbulnya keseimbangan (Suyono, 2002). 

Modalitas yang digunakan fisioterapi dalam pemulihan atau penyembuhan salah 

satunya adalah terapi latihan, melalui latihan-latihan gerakan tubuh yang berulang-

ulang maka akhirnya terjadi gerakan yang dikuasai dengan baik dan lebih mudah 

dikerjakan (Suyono, 1992). Karena pada fase ini otak mengalami plastisitas yaitu 

kemampuan untuk beradaptasi dan memodifikas organisasi struktural dan fungsional 

terhadap kebutuhan, yang biasa berlangsung terus sesuai dengan kebutuhan 

(Setiawan, 2007). Peran fisioterapi melalui terapi latihan adalah mencegah terjadinya 

komplikasi, menormalkan tonus otot (spastisitas) secara postural, memperbaiki 

keseimbangan dan koordinasi, menanamkan pola gerak yang benar dan meningkatkan 

kemampuan fungsional. 

Dari berbagai alasan tersebut diatas maka dalam  penulisan proposal Karya 

Tulis Ilmiah (KTI) akan merencanakan studi kasus dengan judul Penatalaksanaan 

Terapi Latihan Hemiparese Sinistra Post Stroke Non Haemorragik Stadium Recovery. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang penulis ingin kemukakan adalah (1) apakah terapi 

latihan dengan mekanisme reflek postur dapat menurunkan spastisitas otot secara 

postural ? (2) apakah terapi latihan dapat memperbaiki keseimbangan dan  koordinasi 



6 
 

 
 

? (3) apakah terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan fungsi motorik ? (4) 

apakah terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan aktifitas fungsional ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

 
Tujuan yang diharapkan dari penyusunan karya tulis ilmiah ini meliputi :  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah pendekatan terapi latihan dapat mengatasi 

permasalahan Fisioterapi pada penderita stroke. 

2. Tujuan Khusus 

• Untuk mengetahui apakah pendekatan terapi latihan dengan mekanisme reflek 

postur dapat menurunkan spastisitas otot secara postural. 

• Untuk mengetahui apakah terapi latihan dapat memperbaiki keseimbangan dan 

koordinasi. 

• Untuk mengetahui apakah terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan fungsi 

motorik. 

• Untuk mengetahui apakah terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan aktifitas 

fungsional ? 

 

D. Manfaat Penulisan 

 
Manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya tulis ilmiah Penatalaksanaan Terapi 

Latihan Hemiparese Sinistra Post Stroke Non Haemorragik Stadium Recovery. 
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ini di antaranya : 

1. Dapat mengetahui manfaat terapi latihan dalam menurunkan tingkat spastisitas, 

memperbaiki keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan kemampuan fungsi 

motorik, kemampuan aktifitas fungsional. 

2. Dapat menambah kemampuan Fisioterapi untuk meningkatkan profesionalisme 

dan meningkatkan standart mutu pelayanan Fisioterapi dalam penerapan 

modalitas Fisioterapi yang berupa terapi latihan  yang dapat membantu 

penderita Hemiparese Sinistra dalam mengurangi problematika fisik dan 

fungsional. 

3. Dapat digunakan sebagai wahana pembelajaran dalam institusi pendidikan 

kesehatan khususnya Program Diploma Tiga (D3) Fisioterapi di Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadyah Surakarta dan sebagai pedoman yang 

nantinya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 




