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PENGARUH PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION 

TECHNIQUES TERHADAP PENURUNAN SPASTISITAS OTOT  

PASIEN STROKE: A CRITICAL REVIEW 

Abstrak 

Latar Belakang: Kondisi kesehatan pada era saat ini banyak dijumpai masalah kesehatan 

salah satunya yaitu penyakit stroke. Stroke merupakan penyebab utama gangguan fungsi fisik 

dan salah satu penyebab utama peningkatan morbiditas dan mortalitas pada orang dewasa. 

Stroke menyebabkan perubahan saraf dan otot sekunder akibat lesi neuron motorik atas, yang 

menyebabkan peningkatan tonus otot dan kekakuan otot secara tidak normal karena atrofi 

otot dan hipertonia. Pemberian Proporioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)  yang 

dapat memicu mekanisme penghambatan autogenik sehingga terjadi penurunan ketegangan 

otot melalui stimulasi golgi tendon organ (GTO), mekanisme ini menyebabkan penurunan 

resistensi peregangan yang mampu meningkatkan fleksibilitas dan memperbaiki LGS. 

Tujuan: Untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap penurunan spastisitas pada pasien 

stroke. Metode: Penelitian ini menggunakan metode critical review yang dimana 

menggunakan system analisis dan evaluasi dari buku, artikel dan jurnal. Basis pencarian data 

dilakukan menggunakan mesin pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci 

“Proporioceptive Neuromuscular Facilitation” atau “stroke” lalu dikombinasikan dengan 

“Proporioceptive Neuromuscular Facilitation for stoke”. Mengidentifikasi jenis Quartile (Q) 

dari artikel yang digunakan menggunakan mesin pencarian Scimago Journal and Country 

Rank (SJR). Hasil: Menurut review dari beberapa jurnal didapatkan hasil adanya pengaruh 

yang baik saat pemberian Proporioceptive Neuromuscular Facilitation terhadap penurunan 

spastisitas pasien stroke sehingga meningkatkan kinerja dari perbaikan otot dan 

fungsionalnya. 

Kata Kunci: Stroke, Proporioceptive Neuromuscular Facilitation, Spastisitas 

 

Abstract 

Background: In today's era, there are many health problems, one of which is stroke. Stroke is 

a major cause of impaired physical function and one of the main causes of increased 

morbidity and mortality in adults. Stroke causes nerve and muscle changes secondary to 

lesion of upper motor neurons, leading to abnormally increased muscle tone and muscle 

stiffness due to muscle atrophy and hypertonia. Provision of Proporioceptive Neuromuscular 

Facilitation (PNF) technique which can trigger an autogenic inhibitory mechanism resulting 

in decreased muscle tension through stimulation of the golgi tendon organ (GTO), this 

mechanism causes a decrease in stretch resistance which can increase flexibility and improve 

LGS. Objective: To determine whether there is an effect of Proporioceptive Neuromuscular 

Facilitation on reducing spasticity in stroke patients. Methods: This study uses the critical 

review method which uses a system of analysis and evaluation of books, articles and journals. 

The data search was based on a literature search engine using the keywords " Proporioceptive 

Neuromuscular Facilitation " or "stroke" then combined with "hold relax for stoke". Identify 

the type of Quartile (Q) of the articles used using the Scimago Journal and Country Rank 

(SJR) search engine. Results: According to reviews from several journals, it was found that 

there was a good effect when giving Proporioceptive Neuromuscular Facilitation on 

reducing the spasticity of stroke patients, thereby increasing the performance of muscle repair 

and function. 

Keywords: Stroke, Proporioceptive Neuromuscular Facilitation, Spasticity 
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1. PENDAHULUAN 

Stroke merupakan penyebab utama gangguan fungsi fisik dan salah satu penyebab utama 

peningkatan morbiditas dan mortalitas pada orang dewasa. Stroke menyebabkan 

perubahan saraf dan otot sekunder akibat lesi neuron motorik atas, yang menyebabkan 

peningkatan tonus otot dan kekakuan otot secara tidak normal karena atrofi otot dan 

hipertonia. Karena sekitar 50–60% pasien stroke mengalami beberapa derajat gangguan 

motorik, bahkan setelah rehabilitasi umum, upaya harus dilakukan untuk mempertahankan 

dan meningkatkan fungsi fisik dan untuk mengurangi kekakuan otot yang meningkat 

secara tidak normal melalui latihan terapeutik (Wang, 2016). Penyakit  stroke pada seluruh 

dunia menunjukan 19% pada tahun  1990, meningkat pada tahun 2010 dan pada era 

sekarang mencapai 10,9 per 1000 penduduk Indonesia mengalami stroke pada tahun 2018 

ini menunjukan bahwa  populasi penyakit stroke merupakan salah satu yang terbesar 

didunia (Wiley, 2013).  

Secara umum pasien yang terkena serangan stroke akan menimbulkan pola 

kekakuan. Pada regio, terjadinya pola kekakuan yang umunya akan berpola kaku ke fleksi. 

Lower extremity merupakan bagian yang sangat penting untuk diperbaiki karena 

merupakan bagian yang sangat besar perannya digunakan sehari-hari untuk berjalan 

maupun melakukan aktivitas beribadah (Hatem, 2016). Pemberian Proporioceptive 

Neuromuscular Facilitation (PNF) stretching dengan tehnik hold relax yang dapat 

memicu mekanisme penghambatan autogenik sehingga terjadi penurunan ketegangan otot 

melalui stimulasi golgi tendon organ (GTO), mekanisme ini menyebabkan penurunan 

resistensi peregangan yang mampu meningkatkan fleksibilitas dan memperbaiki LGS 

(Nurhayati, 2019). 

 

2. METODE 

Critical review adalah sebuah metode dengan menggunakan system analisis dan evaluasi 

dari buku, artikel dan jurnal. Basis pencarian data dilakukan menggunakan mesin 

pencarian literatur Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Elsevier, PubMed, NCBI 

dan Google Schoolar dengan menggunakan kata kunci “hold relax” atau “stroke” lalu 

dikombinasikan dengan “hold relax for stoke”. Mengidentifikasi jenis Quartile (Q) dari 

artikel yang digunakan menggunakan mesin pencarian Scimago Journal and Country 

Rank (SJR). 
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2.1. Tujuan Review 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh hold relax terhadap penurunan spastisitas 

pada pasien stroke 

2.2. Pengumpulan Data 

1) Artikel Ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2010-2020 

2) Studi yang dipakai dalam paper ini adalah meta-analyses, randomized controlled 

trials, non-randomized controlled trials, cohort studies, case series, case studies, 

dan case reports. 

3) Standar PICO yang di jadikan base dalam review ini adalah : 

P : Pasien berusia 25-70 tahun  

I : proprioceptive neuromuscular facilitation 

C : Passive assisted shoulder 

O : Penurunan spastisitas otot pasien stroke  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil 

Hasil yang di dapat memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Proporioceptive 

Neuromuscular Facilitation terhadap penurunan spastisitas otot pada pasien stroke 

yang direview dari artikel pada bagian metode penelitian dan hasil penelitian. 

Penelitian ini menggunakan sistem critical review untuk mendapatkan hasil dari 

tujuan penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan yang spesifik untuk mengetahui 

faktor-faktor terjadinya spastisitas, mendeskripsikan apa dan bagaimana itu 

Proporioceptive Neuromuscular Facilitation dan apa mekanismenya terhadap pasien 

stroke dengan gangguan spastisitas, studi ini menganalisis manfaat Proporioceptive 

Neuromuscular Facilitation terhadap penurunan spastisitas otot pasien stroke. 

Critical review adalah metode meringkas, mengevaluasi ataupun menganalisis 

sebuah buku, artikel, jurnal, atau media lainnya. Pada studi ini untuk mendapatkan 

data digunakan basis pencarian Google Schoolar, NCBI, PubMed, Elsevier dan 

PEDro hasilnya 20 artikel didapatkan yang memiliki hubungan dengan tema 

penelitian ini. Dari 20 artikel tersebut, disesuaikan kembali dengan kriteria studi yang 

digunakan dan didapatkan 10 artikel. Kemudian dari 10 artikel ini dipilih kembali 

dengan artikel yang masuk dalam kriteria inklusi yang ditentukan dan didapatkan 1 

artikel. Dari 1 artikel ini, dipilih dan disesuaikan dengan nilai PEDro, hasilnya 
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didapatkan 1 artikel yang digunakan sebagai landasan studi yang dilanjutkan untuk 

teknik appraisal. 

PICO adalah salah satu kriteria inklusi sebagai landasan pencarian dalam studi 

ini. PICO digunakan dalam mengidentifikasi kata-kata kunci pencarian artikel dan 

merumuskan hipotesis penelitian. PICO terdiri dari 4 poin yaitu: “P” atau population 

menunjukkan pasien, atau populasi unit analisis yang diteliti, populasi sendiri berapa 

banyak subjek dan perkiraan umur yang mengikuti pada penelitian tersebut, “I” 

melambangkan intervention menandakan intervensi yang diberikan atau dilakukan 

dalam studi tersebut.  

Intervensi pada studi ini penatalaksanaan kasus perorangan atau kelompok untuk 

diteliti oleh artikel tersebut, “C” menyatakan comparison, yaitu alternatif atau strategi 

kontrol, eksposure atau tes sebagai pembanding dengan apa yang kita ingin ketahui, 

sebagai pembanding ini bertujuan untuk melihat perbandingan pengaruh intervensi 

terhadap pasien yang diberikan pada artikel tersebut dan “O” melambangkan outcome, 

atau hasil yang berkaitan dengan intervensi atau hasil yang ingin dicapai oleh studi 

tersebut.  Menggunakan PICO penting untuk studi ini, karena dengan menggunakan 

poin PICO, landasan studi ini bisa dituliskan dengan detail, dan memudahkan dalam 

menentukan artikel yang digunakan untuk landasan studi ini. 

Dari artikel yang digunakan sebagai landasan studi ini rata rata umur populasi 

atau pasien 25-70 tahun, rata-rata intervention yang ada pada artikel disini memakai 

Proporioceptive Neuromuscular Facilitation. Dari artikel yang digunakan, beberapa 

comparison atau pembanding yang dipakai oleh artikel yang ada, membandingkan 

antara Proporioceptive Neuromuscular Facilitation dan passive assisted, dari kedua 

latihan ini dapat menurunkan spastisitas pada pasien stroke. Dari artikel yang ada, 

outcome dari  artikel ini mengatakan adanya penurunan spastisitas pasien stroke. Dari 

artikel tersebut menunjukan bahwa Proporioceptive Neuromuscular Facilitation 

berpengaruh terhadap penurunan spastisitas pasien stroke. 

 

3.2. Pembahasan 

Pada penelitian Junior et al., (2019) mengatakan bahwa proprioceptive 

neuromuscular facilitation lebih menunjukan perubahan signifikan daripada passive 

assisted, dimana lebih memiliki efek kesembuhan pada pasien stroke. Penelitian 

tersebut menyebutkan mempunya keterbatasan sampel kecil mungkin telah berkurang 

kapasitasnya untuk mendeteksi perbedaan kecil antara intervensi jenis (Junior et al., 
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2019). Sedangkan Kumar et al., (2013) dengan dilakukannya Latihan Proporioceptive 

Neuromuscular Facilitation selain terapi tradisional secara signifikan mengurangi 

spastisitas pada pasien stroke (Kumar et al., 2013). 

Pada penelitian yang dilakukan Ujwal (2017), teknik PNF efektif secara 

signifikan fisioterapi konvensional untuk mengurangi spastisitas dan meningkatkan 

aktivitas fungsional di hemiplegia. Spastisitas menjadi reversibel jika tidak ada 

intervensi, penelitian ini tidak dapat menilai apakah efek intervensi itu dipertahankan 

setelah intervensi dihentikan. Penelitian yang dilakukan Chitra (2017), PNF yang 

memiliki efek yang lebih baik dalam perbaikan otot trunk pada pasien stroke yang 

mengalami spastisis. Ada beberapa batasan dalam studi ini. Variabel yang bisa 

menjadi predictor relevan dari hasil fungsional, seperti kondisi sosial ekonomi dan 

rumah premorbid tidak dievaluasi. Baik itu pasien maupun fisioterapis menjadi buta. 

Lebih lanjut studi dapat dilakukan dengan menambahkan kelompok kontrol. Studi 

untuk menemukan korelasi antara gangguan trunk, usia, BMI dan variabel lain dapat 

dilakukan  

Pada penelitian yang dilakukan Deepak (2017), PNF yang memiliki efek yang 

lebih baik untuk perbaikan dari ekstermitas atas dan meningkatkan fungsi pada pasien 

hemiplegi. Beberapa batasan yang diupayakan dalam penelitian ini adalah penilaian 

otot bahu tidak dilakukan secara khusus; mungkin memiliki patologi otot bahu 

mempengaruhi hasil yang dinilai dalam penelitian ini, dan tidak adanya tindak lanjut 

pemeriksaan antara kelompok yang muncul lebih lama. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Chitra (2017), PNF yang memiliki efek 

yang lebih baik daripada passive assisted sendiri dalam menurnkan spastisitas dan 

memperbaki kesejajaran scapula. Dalam penelitian ini otot bahu tidak dilakukan 

secara signifikan dan tidak adanya pemeriksaan kelompok jangka Panjang. 

Penelitian yang dilakukan Zhou (2016), hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa sistem rehabilitasi pergelangan kaki-kaki robotik terintegrasi PNF yang 

diusulkan efektif dalam meningkatkan spastisitas dan / atau kontraktur pergelangan 

kaki. Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dalam sedikit sampel pasien yang 

ikut serta percobaan percontohan dan kami akan memverifikasi lebih banyak subjek 

untuk dicapai evaluasi yang lebih komprehensif dan andal dari sistem kami dan terapi 

rehabilitasi dibandingkan dengan metode pelatihan yang berbeda. Rehabilitasi hanya 

dilakukan selama enam minggu pasien dan akan melanjutkan pengobatan jangka 

panjang untuk pasien stroke. 
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4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Basis pencarian data dilakukan menggunakan mesin pencarian literatur Physiotherapy 

Evidence Database (PEDro), Elsevier, PubMed, NCBI dan Google Schoolar dengan 

menggunakan kata kunci “Proporioceptive Neuromuscular Facilitation” atau 

“stroke” lalu dikombinasikan dengan “Proporioceptive Neuromuscular Facilitation 

for stoke”. Mengidentifikasi jenis Quartile (Q) dari artikel yang digunakan 

menggunakan mesin pencarian Scimago Journal and Country Rank (SJR).  

4.2. Saran 

Sebagaimana temuan critical review dan pembahasan di atas, dapat dikemukakan 

beberapa saran berikut. 

1) Hendaknya mengkombinasikan Proporioceptive Neuromuscular Facilitation 

dengan modalitas yang lain dan menjaga agar tidak ada terjadinya nyeri 

2) Sebaiknya melakukan treatment Proporioceptive Neuromuscular Facilitation 

secara rutin. 
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